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אסטרטגיות,  סביבתיות  בהערכות  העוסקת  זו,  חוברת 

מזה  הנערך  משווה,  משפטי  מחקר  מתוך  פרק  מציגה 

היא  המחקר  מטרת  הטבע.  להגנת  בחברה  כשנתיים 

להציע כלי מדיניות וכלים משפטיים להגנה על המגוון 

הביולוגי ולהטמעה של שיקולי המגוון הביולוגי בקבלת 

החלטות, דרך לימוד מניסיונן של אומות אחרות. 

המשפטיים  והכלים  החקיקה  נסקרו  המחקר  במהלך 

אחרות.  בארצות  הביולוגי  המגוון  להגנת  המשמשים 

חקיקה  של  סקירה  כלל  היבשות  חוצה  הלימוד  מסע 

הברית,  בארצות  באנגליה,  שפותחו  משפטיים  וכלים 

באוסטרליה, בדרום אפריקה, בקוסטה ריקה ובמדינות 

נוספות, בהתאם לנושא שנלמד. הכלל הראשון שלמדנו 

הוא שהמודעות הציבורית לחשיבות הערך של המגוון 

הביולוגי היא תנאי לקידום חקיקה ולקידום כלי מדיניות 

להגנת המגוון הביולוגי. 

מקבלי  של  חשיפה  היו:  למחקר  שהוגדרו  היעדים 

ולכלים המשפטיים  ההחלטות והציבור בארץ לחקיקה 

במדינות  ונוסו  אומצו  שכבר  הביולוגי  המגוון  להגנת 

לישראל;  הכלים  התאמת  של  בחינה  קידום  אחרות; 

המתאימים  הכלים  ליישום  ההחלטות  מקבלי  ועידוד 

בישראל, בין היתר על ידי אימוצם, במידת הצורך, כנורמה 

משפטית מחייבת.

ניר פפאי

סמנכ"ל אגף שימור וטבע
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 )1992( בריו  הארץ  כדור  בוועידת  אומצה  הביולוגי  המגוון  אמנת 

להגן  יש  האנושות,  את  עצמנו,  את  לקיים  שכדי  ההבנה  בעקבות 

הכלכלי  הפיתוח  שהמשך  להבנה  ביטוי  נותנת  האמנה  הטבע.  על 

והחברתי תלוי בתפקוד של המערכות האקולוגיות, על מגוון המינים 

שלהן ויחסי הגומלין שבין המינים לבין עצמם ובינם לסביבה. אותן 

מערכות שהן ספקיות שירותי המזון, התרופות, האוויר הנקי שאנו 

נושמים ושירותי המערכת האחרים החיוניים לקיום שלנו. 

המגוון  שימור  יעדים:  שלושה  הציבה  הביולוגי  המגוון  אמנת 

הביולוגי, שימוש בר-קיימא במגוון הביולוגי וחלוקה שווה והוגנת 

של  שיקולים  שילוב  גנטיים.  במשאבים  מהשימוש  התועלות  של 

שימור המגוון הביולוגי בתהליך קבלת ההחלטות הלאומי הוא אחת 

מאבני היסוד שקבעה האמנה להשגת יעדיה. חובה זו עוגנה בחקיקה 

של חלק מהמדינות החברות באמנה. 

כלי מרכזי שפותח כדי לממש את החובה הוא ביצוע של הערכות 

אסטרטגיים תסקירים  בקיצור  או  אסטרטגיות,   סביבתיות 

התסקירים  ביצוע   .)SEA, Strategic Environmental Assessment(

האסטרטגיים קיבל בעשרות מדינות תוקף מחייב מכוח שני הסכמים 

בין-לאומיים: הדירקטיבה האירופית לתסקירים אסטרטגיים )2001( 

ופרוטוקול קייב להערכות סביבתיות אסטרטגיות )2003(. הרשויות 

תסקירים  ליזום  נדרשות  מדינות  באותן  והמקומיות  הלאומיות 

אסטרטגי  תכנון  מסמכי  של  ההכנה  מתהליך  כחלק  אסטרטגיים 

תחומי  ובכללם  תחומים,  של  רחב  במגוון  היקף  רחבי  ופרויקטים 

החקלאות, הייעור, הדיג ותכנון ייעודי קרקע. קנדה, דנמרק, אנגליה 

ומדינות נוספות מחייבות ביצוע של תסקירים אסטרטגיים גם כחלק 

מתהליכים של חקיקה ושל גיבוש מדיניות לאומית. 

התסקיר האסטרטגי נערך בשלב מוקדם של תהליכי תכנון, במטרה 

פרויקטים  ייזום  מראש  ולמנוע  שליליות  השפעות  מראש  לזהות 

באזורים רגישים או פרויקטים בעלי השפעות סביבתיות שליליות. 

שלבי הכנת תסקיר אסטרטגי מקבילים לשלבי ההכנה של תסקיר 

רבות על דרך שגרה ברמת  השפעה על הסביבה, הנערך במדינות 

הוא  האסטרטגי  התסקיר  השפעה,  מתסקיר  בשונה  הפרויקטים. 

התכנית  של  והאישור  ההכנה  בשלב  שתחילתו  מתמשך  תהליך 

תסקיר  ועדכון.  ניטור  מנגנון  באמצעות  יישומה,  במהלך  והמשכו 

ברמת  האסטרטגי  התסקיר  את  משלים  הסביבה  על  ההשפעה 

הפרויקט הבודד. 

חלופות  כל  בחינת  על  דגש  לשים  נדרש  האסטרטגיים  בתסקירים 

של  רחב  שיתוף  על  גם  מושם  דגש  לתכנית.  הסבירות  המדיניות 

הציבור, התורם לזיהוי ולפתרון של מחלוקות כבר בשלבים מוקדמים 

של התהליך.

יש להדגיש כי התסקיר האסטרטגי לא נועד לתת לשיקול הסביבתי 

עדיפות על פני שיקולים אחרים. ייעודו הוא לספק תשתית מידע 

לצד  ההחלטות,  קבלת  בתהליך  בו  להתחשב  שתאפשר  ראויה 

למקומות  מראש  פרויקטים  ולכוון  וחברתיים,  כלכליים  שיקולים 

בעלי רגישות סביבתית נמוכה. 

התסקירים  של  הכלי  ביישום  והקשיים  היתרונות  להמחשת 

תסקירים  של  בוחן  מקרי  ארבעה  בחוברת  מובאים  האסטרטגיים 

אסטרטגיים שנעשו באנגליה, בצ‘כיה ובאיטליה. 

השימוש בתסקירים אסטרטגיים בעולם קיבל תאוצה ב-15 השנים 

סביבתיות,  בהערכות  השימוש  זאת,  לעומת  בישראל,  האחרונות. 

עם מאפיינים דומים לתסקירים אסטרטגיים, מוגבל בעיקר לתחום 

מערכת התכנון ברמה הארצית, והתסקירים לא אומצו ככלי פורמלי 

בהליכי קבלת החלטות במישור הלאומי והמקומי. 

המצטבר  הניסיון  עם  להיכרות  צוהר  בפתיחת  חשיבות  ראינו  לכן 

בעולם בשימוש בתסקירים אסטרטגיים במסגרת חוברת זו.

תקציר מנהלים
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09-010 תסקירים אסטרטגיים - כלי מרכזי להטמעת שיקולי סביבה      
בקבלת החלטות   

011-016 מה בין תסקיר סביבתי אסטרטגי ובין תסקיר השפעה על הסביבה  א 

017 תסקירים אסטרטגיים במסגרת גיבוש מדיניות וחקיקה    ב 

018 התייעצות ושיתוף ציבור    ג 

019-020 אימוץ ראייה אסטרטגית במערכת התכנון    ד 

021-022 מיפוי אקולוגי כבסיס לתכנון פיזי - ארצי ואזורי     ד1 

 023 תסקירים אסטרטגיים ככלי לתכנון ברמה כוללנית     ד2 

024 תסקירים אסטרטגיים: מקרי בוחן    ה 

025-028 תסקיר אסטרטגי לקביעת מדיניות ניצול מקורות אנרגיה בים     ה1 
)אנגליה, 2011(  

029-031 תסקיר אסטרטגי לקביעת מדיניות לקידוחי נפט וגז ביבשה    ה2 
)אנגליה, 2010(  

032-034 תסקיר אסטרטגי לתכנון אגני היקוות עיקריים      ה3 
)הרפובליקה הצ'כית, 2005(  

035-038 תסקיר אסטרטגי לגיבוש מדיניות חקלאית )איטליה, 2010(   ה4 

 039-040 מקורות     

תסקירים סביבתיים אסטרטגיים
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 SEA, Strategic( חוברת זו עוסקת בהערכות סביבתיות אסטרטגיות

Environmental Assessment(, המהוות כלי מסייע לקבלת החלטות. 

הטמעה של כלי זה עשויה להיות מענה ראוי למחויבותה של ישראל 

 Convention on Biological Diversity,( ליישום אמנת המגוון הביולוגי

1993; ישראל אישרה את האמנה בשנת 1995(. עיקרון מרכזי באמנה 

הוא כי כל צד לאמנה, ככל שהדבר אפשרי ומתאים, "ישלב שיקולים 

בתהליך  בהם  בר-קיימא  ושימוש  ביולוגיים  משאבים  שימור  של 

קבלת ההחלטות הלאומי שלו" )סעיף 10)א( לאמנה(.  

הביולוגי  המגוון  של  ושיקולים  סביבתיים  שיקולים  לשלב  החובה 

מגוון ביולוגי

המגוון הביולוגי הוא כלל המערכות האקולוגיות על פני 

כדור הארץ, על מגוון המינים המרכיבים אותן ומקיימים 

גומלין  יחסי  הסביבה  לבין  ובינם  עצמם  לבין  בינם 

מורכבים. אמנת המגוון הביולוגי שאומצה מתוך הבנה

 שכדי להגן על עצמנו, על בני האדם, יש להגן על הטבע, 

הציבה שלושה יעדים מרכזיים: שימור המגוון הביולוגי, 

של  והוגנת  שווה  וחלוקה  ברכיביו  בר-קיימא  שימוש 

התועלות מהשימוש במשאבים הגנטיים.

תסקירים אסטרטגיים -

כלי מרכזי להטמעת שיקולי סביבה בקבלת החלטות
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ת הטבע
החברה להגנ

בהליכי קבלת החלטות בנושאים ציבוריים, עוגנה בחקיקה של חלק 

דרום  אוסטרליה,  אנגליה,  ובהן  האמנה,  את  שאשררו  מהמדינות 

אפריקה וקוסטה ריקה. על פי ממצאי המחקר, הכלי של הערכות 

סביבתיות אסטרטגיות )להלן גם "תסקירים אסטרטגיים"( הוא כלי 

סביבתיים  נושאים  של  ההטמעה  את  להבטיח  כדי  שפותח  מרכזי 

מדיניות  קביעת  בתהליכי  הביולוגי  המגוון  לשימור  וסטנדרטים 

 ובתכנון. לנוכח חשיבות הכלי בחרנו להקדיש לו חוברת זו. 

השימוש בתסקירים אסטרטגיים עוגן כחובה במסגרת הדירקטיבה

 ,)[28]SEA Directive( אסטרטגיות  סביבתיות  להערכות  האירופית 

בפרוטוקול  והורחב  אומץ  השימוש   .2001 בשנת  לתוקף  שנכנסה 

 .2010 ביולי  לתוקף  שנכנס   ,)]26]Kyiv (SEA) Protocol 2003(  קייב

המטרות שמציבים הדירקטיבה והפרוטוקול הן קידום של פיתוח 

בר-קיימא והבטחת רמת הגנה גבוהה לסביבה, בעזרת הליך מובנה 

שמבטיח שילוב של שיקולים סביבתיים בתהליך ההכנה והאימוץ 

השפעה  להשפיע  העשויות   )plans & programmes( תכניות  של 

משמעותית על הסביבה. פרוטוקול קייב מדגיש גם את תרומתן של 

ההערכות הסביבתיות האסטרטגיות לשילוב השיקולים הסביבתיים, 

כולל שיקולי בריאות, בהליכי גיבוש מדיניות ובהליכי חקיקה, וזאת 

תוך כדי הקפדה על שקיפות, על יעילות ועל שיתוף הציבור בהליך.

הדירקטיבות האירופיות

הדירקטיבות הן חלק מהחקיקה של האיחוד האירופי. 

כל מדינה באיחוד חייבת לקלוט את הדירקטיבות בספר 

החוקים שלה בהתאם ליעדים ולוחות זמנים הקבועים 

הדירקטיבות  קליטת  אופן  הדירקטיבות.  בהוראות 

דעת  לשיקול  נתון  משנית(  או  ראשית  )בחקיקה 

את  תגשים  שהחקיקה  ובלבד  מדינה,  בכל  המחוקק 

יעדי הדירקטיבה. 

הדירקטיבה האירופית להערכות סביבתיות אסטרטגיות, 

לדוגמה, נכנסה לתוקף בשנת 2001, וקליטתה בחקיקת 

המדינות הייתה אמורה להסתיים בשנת 2004. הנציבות 

האיחוד  למועצת  לדווח  אמורה  הייתה  האירופית 

ולפרלמנט האירופי על קצב קליטתה בחקיקת המדינות 

ועל יעילות היישום של הוראותיה לפני יולי 2006. 

בפועל, עד המועד הקובע הושלמה קליטת הדירקטיבה 

שלא  מדינות   15 נגד  בלבד.  האיחוד  ממדינות  בתשע 

עמדו ביעד נפתחו הליכים בבית המשפט של האיחוד 

האירופי וחמש מתוכן הורשעו. לאור העיכוב בקליטת 

דו"ח  הוגש  ביישומה,  המועט  והניסיון  הדירקטיבה 

הנציבות הראשון באיחור של שלוש שנים, בשנת 2009. 

תסקירים אסטרטגיים -

כלי מרכזי להטמעת שיקולי סביבה בקבלת החלטות
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מזעור  לעומת  האסטרטגית  ברמה  לפתרון  וחלופות  צרכים  בירור 
נזקים בפרויקט נקודתי

הערכה סביבתית אסטרטגית היא כלי למימוש גישה יוֶזמת להטמעה 

 due( של נושאים סביבתיים ושל סטנדרטים למניעת פגיעה בסביבה

care( בתהליכי קביעת מדיניות ובתכנון.

התסקיר האסטרטגי אינו מהווה תחליף למסמך המדיניות, אלא הוא 

בוחן את  בגיבושה של המדיניות. התסקיר האסטרטגי  נדרש  שלב 

הצרכים ומציע פתרונות שונים להשגתם. הפתרונות המוצעים הם 

חלופות מדיניות, השייכות לעתים לתחומים שונים ולהקשר רחב של 

אינטרסים ציבוריים. תסקיר השפעה על הסביבה, לעומת זאת, מבטא 

גישה פסיבית – תגובה לפרויקט פיתוח פרטני של יזם, אשר כבר בחר 

את הפתרון להשגת הצורך. לדוגמה: 

יכול 	  המים  משק  ניהול  של  מדיניות  לקביעת  אסטרטגי  תסקיר 

מי  ניצול  התפלה,  בצריכה,  חיסכון  של  תמהיל  על  להמליץ 

להקמת  תכנית  כשתיבחן  ביקושים.  של  והפחתה  שיטפונות 

מתקן התפלה, בשלב יישום המדיניות, יבוצע תסקיר השפעה על 

הסביבה לבחינת מיקום המתקן.

אנרגיה 	  מקורות  ניצול  של  מדיניות  לקביעת  אסטרטגי  תסקיר 

מגז,  אנרגיה  הפקת  של  מומלץ  לתמהיל  להתייחס  יכול  בים 

מנפט ומאנרגיות מתחדשות בים )רוח, גלים(, תוך כדי התייחסות 

להשפעות על ענף הדיג ועל הסביבה הימית. לעת הקמת מתקן 

קידוח, ייבחנו בתסקיר ההשפעה על הסביבה השפעות הקידוח 

במיקום המוצע.

פיתוח התהליך של ביצוע תסקירים אסטרטגיים קיבל תאוצה ב-15 

השנים האחרונות. באחדות מהמדינות, כמו אנגליה, דרום אפריקה 

ואוסטרליה, קיימת מגמה ברורה להעדפה של תסקירים אסטרטגיים 

על פני תסקירי השפעה על הסביבה ברמת הפרויקט הבודד. 

שלא כמו תסקיר ההשפעה על הסביבה, התסקיר האסטרטגי נדרש 

המתוות   ,)plans & programmes( אסטרטגיות  לתכניות  ביחס 

מסגרת לפיתוח עתידי של פרויקטים ולכן הוא גם מתבצע בשלב

מוקדם יותר בתהליך קבלת ההחלטות. הזיהוי המוקדם של פגיעות 

בר-קיימא, פיתוח  לקידום  מפתח  לכלי  נחשב  בסביבה   צפויות 

מכיוון שהוא מאפשר לטפל במקור הבעיות במקום בסימפטומים. 

לדוגמה, זיהוי מוקדם של אזורים רגישים מאפשר להפנות מראש 

שימושים בעייתיים לאזורים בעלי רגישות סביבתית נמוכה, במקום 

להיגרם  שעשוי  הנזק  במזעור  הצורך  עם  יותר  מאוחר  להתמודד 

ברמת התכנית הספציפית. 

מנמקת   )2005( אפריקה  בדרום  הלאומית  האסטרטגית  התכנית 

על  להתגבר  ביכולת  אסטרטגי  לתסקיר  עדיפות  במתן  הצורך  את 

החיסרון, האופייני לתסקירי השפעה על הסביבה, של התמקדות 

בסביבת הפרויקט והתעלמות מהשפעות עקיפות ומצטברות[6[,[8[. 

 ]31])EPBC Act, 1999( הביולוגי  והמגוון  הסביבה  חוק  באוסטרליה 

לנוכח  אך  דווקא,  המקומית  ברמה  הסביבתי  התכנון  את  הדגיש 

הניסיון שהצטבר ניכרת מגמה של שינוי. עשור לאחר כניסת החוק 

דו"ח  2009, הציג שר הסביבה בפני הפרלמנט  לתוקף, בסוף שנת 

עצמאי )להלן: "דו"ח הרפורמה"([10[, שניתח את רמת ההצלחה ביישום 

החוק. הדו"ח הוכן מכוח סעיף 522A ל-EPBC. המלצה עיקרית בדו"ח 

הרפורמה הייתה הצורך לחולל שינוי ולתת עדיפות לתכנון אסטרטגי 

איומים  עם  ההתמודדות  הדו"ח,  פי  על  אזורית.  ברמה  ולתכנון 

גוברים ומצטברים על הסביבה ברמת הפרויקט הבודד, באמצעות 

תסקירי השפעה על הסביבה, מקשה על בחינה אסטרטגית וגורמת 

)למשל  הביולוגי  המגוון  על  לא-נקודתיים  מאיומים  להתעלמות 

שינויי אקלים ומינים פולשים(. מסקנות דו"ח הרפורמה היו, לפיכך, 

שכדי לשנות את מגמת ההידרדרות של המגוון הביולוגי, יש לשים 

דגש על מניעה מראש של פגיעות בו, וזאת על ידי הקדמת השלב 

יחידות  של  ברמה  ובחינתם  הביולוגי  המגוון  שיקולי  נבחנים  שבו 

נוף ומערכות אקולוגיות. ממשלת אוסטרליה אימצה את ההמלצה 

ותגובת הממשלה לדו"ח הרפורמה[9[ קובעת:

"Most attention at present is focused on reactively addressing the 

symptoms of biodiversity loss, instead of focusing on the underlying 

causes, such as the pressures that lead to loss of habitat and then by 

addressing these problems on a broad scale".

מה בין תסקיר אסטרטגי

ובין תסקיר השפעה על הסביבה
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Environmental Impact Assessment = תסקיר השפעה על הסביבה/תסקיר השפעה <
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ת הטבע
החברה להגנ

בסימפטומים  לטיפול  כיום  מופנית  הלב  תשומת  עיקר  ובתרגום: 

של אבדן המגוון הביולוגי, במקום להתמקד בגורמי התופעה, כמו 

הלחצים שגורמים לאבדן של בתי גידול, ולאחר מכן לטפל בבעיות 

אלו בקנה מידה רחב. 

הממשלה האוסטרלית המליצה לשנות את החוק ולעגן בו חובה של 

הראייה  חשיבות  הודגשה  בהמלצה  אסטרטגיים.  תסקירים  ביצוע 

גדולים.  פיתוח  מלחצי  הסובלים  באזורים  בעיקר  האסטרטגית, 

ההמלצה טרם אומצה בחקיקה.

שתי אבני הדרך העיקריות בפיתוח של מודל התסקיר האסטרטגי 

הן הדירקטיבה האירופית להערכות סביבתיות אסטרטגיות )2001(, 

המחייבת את 25 מדינות האיחוד האירופי ואשר הוראותיה אומצו 

בחקיקה בכל מדינות האיחוד האירופי, ופרוטוקול קייב להערכות 

ונכנס  מדינות   38 ידי  על  נחתם   ,2003 בשנת  אסטרטגיות שאומץ  

לתוקף ביולי 2010 )ישראל אינה חתומה על הפרוטוקול(.

מתי נדרש תסקיר אסטרטגי?
המדינות  את  מחייבים  קייב  ופרוטוקול  האירופאית  הדירקטיבה 

מסמכי  של  הסביבתיות  התוצאות  של  הערכה  לבצע  החברות 

)plans & programmes( בשלב הטיוטה וטרם אימוץ  תכנון רשמיים 

המסמכים. יש להדגיש, כי הכוונה אינה רק למסמכי תכנון פיזי, אלא 

גם למסמכי תכנון מדיניות ככלל, כמפורט במסגרת להלן.

כיצד נערך תסקיר אסטרטגי?
הדירקטיבה  הוראות  פי  על  האסטרטגי,  התסקיר  הכנת  שלבי 

האירופית ופרוטוקול קייב, דומים ככלל לשלבי הכנתו של תסקיר 

השפעה על הסביבה. ההבדל המהותי בסדר השלבים בתהליך הוא 

שלב הניטור, שנעדר בדרך כלל בתסקירי השפעה על הסביבה, ואילו 

בתסקיר האסטרטגי הוא בעל מעמד מובנה ובעל משקל משמעותי 

בתהליך כולו. כמו כן, שלב ההיוועצות בציבור הוא בחלק מהמקרים 

הוראות  לדוגמה,  הסביבה.  על  ההשפעה  בתסקירי  יותר  מצומצם 

תסקירי  על  האירופית  לדירקטיבה  נוספו  ציבור  שיתוף  בדבר 

"דירקטיבת  להלן:   ,EIA Directive,  1985( הסביבה  על  ההשפעה 

"EIA [29[( לראשונה בשנת 2003 וזאת כדי להתאים אותה לדרישות 

 אמנת ארהוס[27[ בנושא שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות. 

התהליך כולל חמישה שלבים עיקריים המפורטים להלן. 

1. הגדרת מטרות, מצב קיים ותחומי הבחינה של התסקיר
שלב זה מחולק לשני שלבי ביניים:

כדי  Screening: בחינה שמבצעת הרשות האחראית על התכנית   >

להחליט אם התכנית מחייבת ביצוע של תסקיר אסטרטגי. התקנות 

שאמצו את הוראות הדירקטיבה באנגליה[32[, למשל, מנחות לבחון 

בשלב זה את אופי התכנית, את היקף הפרויקטים ופעילויות אחרות 

שיתבצעו מכוחה, את השפעת המיקום וגודל השטח המושפע ואת 

?Plans & Programmes-למה הכוונה ב

המסמכים המחייבים ביצוע תסקיר אסטרטגי, הנכללים 

תחת המונח תכנית )plans & programmes(, הם מסמכים 

או לאישורם מוטלת על הרשויות  שהאחריות להכנתם 

נדרשים  והם  )רשויות לאומיות, אזוריות או מקומיות(, 

מכוח הוראות חוק, תקנות או הנחיות מנהליות. בהגדרה 

זו נכללים מסמכי תכנון אסטרטגי, תכניות אב ותכניות 

פיתוח גדולות.

נוסף על כך, החקיקה בחלק מהמדינות מחייבת, בהתאם 

ביצוע של תסקיר אסטרטגי  קייב,  פרוטוקול   להמלצת 

 .(policy( להצעות חוק ולמסמכי מדיניות

הדירקטיבה האירופית מחייבת להכין תסקיר אסטרטגי 

כחלק מהליך אישור תכניות במגוון של תחומים, ובהם 

גז  )כולל קידוחי  דיג, אנרגיה, תעשייה  ייעור,  חקלאות, 

יבשתיים וימיים(, תעבורה, טיפול בפסולת, ניהול משק 

קרקע  ייעודי  או  תכנון  תיירות,  טלקומוניקציה,  מים, 

ותכניות  כרייה(  תכניות  מקומיים,  פיתוח  מסמכי  )כגון 

שדורשות ביצוע הערכה סביבתית מכוח דירקטיבת בתי 

)The Habitats Directive 1992, תכניות שמירת  הגידול 

לאומי,  ביטחון  היא  הבלעדית  שמטרתן  תכניות  טבע(. 

פעילות במקרי חירום ותכנון תקציבי לא מחייבות עריכת 

תסקיר אסטרטגי.

א
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מתייחסים  נוספים  שיקולים  המשאבים.  והקצאת  הביצוע  תנאי 

ההשפעה  זמן  למשך  יתקיימו,  אכן  צפויות  שהשפעות  לסבירות 

השפעה  להן  יש  האם  ולשאלה  התוצאות  להפיכות  ותדירותה, 

להיות  חייבת  אסטרטגי  תסקיר  לבצע  שלא  החלטה  מצטברת. 

מנומקת וחייבת להתפרסם. 

Scoping: תהליך של קביעת ההיקף ורמת הפירוט של התסקיר   >

האסטרטגי. בשלב זה מתבצעים זיהוי של תכניות רלוונטיות העשויות 

להשפיע על התכנית, הערכה של המידע הסביבתי הרלוונטי הקיים 

יחדיו  אלו  כל  הסביבתיות.  הבעיות  ושל  מידע  פערי  של  וזיהוי 

לביצועו.  והמדדים  התסקיר  מטרות  של  להגדרה  בסיס  משמשים 

סביבתיות  רשויות  עם  להתייעץ  חובה  חלה   scoping-ה בשלב 

רלוונטיות, כדי להבטיח שמרב ההשפעות הסביבתיות הצפויות אכן 

זוהו בתהליך. ההנחיות לתסקיר האסטרטגי נקבעות בדרך כלל על ידי 

הרשות האחראית לתכנית, אך בחלק מהמקרים הקביעה נעשית על 

ידי הרשות הסביבתית.

 

תסקיר  כל   - השפעותיהן  והערכת  מדיניות  חלופות  הגדרת   .2
 – להלן  )פירוט  לתכנית  הסבירות  המדיניות  חלופות  לזיהוי  נדרש 

מקרי בוחן(. המטרות שהוגדרו לתסקיר האסטרטגי נבחנות לעומת 

מטרות התכנית שבמסגרתה הוא נערך, כדי לזהות סתירות ביניהן 

וכן כדי לזהות השפעות מצטברות והשפעות סינרגטיות )משותפות(, 

שיסייעו בפיתוח החלופות.

כבר בשלב זה נדרשים זיהוי והערכה של ההשפעות הצפויות של כל 

)לא רק של חלופה נבחרת(, ועבור כל חלופה יש  אחת מהחלופות 

להציע מנגנונים למניעה, לצמצום ולקיזוז של ההשפעות וכן מדדים 

לניטור של ההשפעות המשמעותיות.

השפעות מצטברות והשפעות סינרגטיות 

)משותפות(

דוגמה להשפעה מצטברת היא השפעה של חמישה מתקני 

לעומת השפעה של מתקן  הימית  על המערכת  התפלה 

עוצמת  היא  סינרגטית  להשפעה  דוגמה  אחד.   התפלה 

עלייה  עם  מתכות  של  זיהום  של  המשותפת  ההשפעה 

במליחות, בגלל תמלחות, על אורגניזמים בסביבה הימית. 

ההשפעה המשותפת של שני הגורמים יחדיו גדולה בהרבה 

מסך ההשפעות של כל גורם בנפרד.

 Taken from OESEA2 Environmental Report - UK Offshore

 Energy Strategic Environmental Assessment. Department

of Energy &Climate change
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ת הטבע
החברה להגנ

הדו"ח הסביבתי הוא התוצר העיקרי של   - דו"ח סביבתי  3. הכנת 
שלו  ולתוכן  למבנה  הקשורות  הפורמליות  והדרישות  התהליך, 

נקבעו בכל מדינות האיחוד האירופי בחוק. הדו"ח הסביבתי מפרט 

וכן את  את ההשפעות הצפויות של כל חלופה סבירה על הסביבה 

ההמלצות המתייחסות לכל חלופה. 

באנגליה הוראות החוק מחייבות לכלול בדו"ח התייחסות להשפעות 

משמעותיות של התכנית ושל החלופות הסבירות לתכנית מבחינת 

זמניות  להשפעות  להתייחס  יש  הגאוגרפי[16[.  והמיקום  המטרות 

להשפעות  וכן  ומצטברות  משניות  שליליות,  חיוביות,  וקבועות, 

והחי, הקרקע, האוויר,  סינרגטיות על המגוון הביולוגי, על הצמחייה 

המים והנוף וכן על האוכלוסייה, על בריאות האדם ועוד. כל זאת בטווח 

הקצר ובטווח הארוך גם יחד. בדרום אפריקה צריך הדו"ח הסביבתי 

בסכנה,  הנמצאות  אקולוגיות  מערכות  על  להגן  לצורך  גם  להתייחס 

הכלולות ברשימות שהוכנו מכוח חוק המגוון הביולוגי[14[. באוסטרליה 

החוק מתוכנן להתעדכן כך שייכללו בו גם שיקולים כלכליים וחברתיים 

בנוסף לצרכים האקולוגיים[10[. כן יושם דגש על זיהוי השפעות מצטברות, 

על אופן הבטחת יכולת התפקוד של מערכות אקולוגיות שלמות, על 

ביניהם,  והבטחת אפשרות מעבר  שמירת רציפות של בתי הגידול 

כולל הגדרת מסדרונות אקולוגיים. 

המרכיבים  אחד  הוא  הציבור  שיתוף   - הציבור  עם  התייעצות   .4
החשובים בביצוע התסקיר וההתייעצות צריכה להתקיים לפני קבלת 

ההחלטות ביחס לתכנית. יש לצרף לתכנית דו"ח המפרט כיצד בזמן 

גיבושה נלקחו בחשבון הן הדו"ח הסביבתי והן הערות הציבור.

 יש לידע את הרשויות הסביבתיות ואת הציבור על ההחלטה לאמץ 

את התכנית. בהתאם לדרישות הדירקטיבה, יידוע הציבור באנגליה 

הסביבתיים  השיקולים  הטמעת  אופן  של  פרסום  מחייב  לדוגמה 

שיתוף  ביצוע  אופן  ועל  העיתוי  על  הרחבה  )להלן  בתכנית[17[ 

הציבור(. 

5. ניטור - מאפיין עיקרי וייחודי של התסקיר האסטרטגי הוא שהוא 
ליווי התכנית  יישומן.  ועד  הכנתן  בשלב  מלווה את התכניות החל 

נעשה באמצעות ניטור. תחילתו של שלב הניטור היא לאחר הגשת 

התכנית  עוד  כל  נמשך  והוא  התכנית,  ואישור  הסופיים  הדו"חות 

בתוקף, עד החלפתה בתכנית חדשה. במהלך יישום התכנית חייבים 

לבצע ניטור של ההשפעות הסביבתיות  המשמעותיות שזוהו בדו"ח 

לטפל  בלתי-צפויות,  השפעות  לזהות  מאפשר  הניטור  הסביבתי. 

עתידיות.  לתכניות  ביחס  יותר  מדויקות  תחזיות  ולבצע  בבעיות 

התסקיר  בתיאור  מופיעות  הניטור  יתרונות  של  והדגמה  הרחבה 

באיטליה   Piedmont באזור  חקלאית  מדיניות  לגיבוש  האסטרטגי 

)פרק ה. 4(.  

מהם ההבדלים המשמעותיים בין תסקיר אסטרטגי ותסקיר השפעה 
על הסביבה ?

על  ההשפעה  ותסקיר  האסטרטגי  התסקיר  בין  התפיסתי  ההבדל 

הסביבה מתבטא בכמה היבטים המפורטים להלן: 

התסקיר האסטרטגי מייצג גישה יוזמת, המחייבת לשלב שיקולים 	 

וקביעת  ההחלטות  קבלת  של  מוקדם  בשלב  כבר  סביבתיים 

המדיניות האסטרטגית. תסקירי השפעה על הסביבה, לעומת זאת, 

כתגובה  ההחלטות,  קבלת  של  יותר  מאוחרים  בשלבים  נערכים 

לפרויקט פיתוח ספציפי שהוצע על ידי יזם פרטי או רשות ציבורית. 

התסקיר האסטרטגי מספק כלי לקבלת החלטות סדורה בקביעת 	 

לפרויקטים  היקף  רחבות  תכניות  ובגיבוש  אסטרטגית  מדיניות 

לתכניות  מתלווים  זאת,  לעומת  ההשפעה,  תסקירי  עתידיים. 

רגילות/נקודתיות כדי להעריך ברמת פירוט גבוהה את ההשפעות 

הסביבתיות שלהן. 

בשל השלב המוקדם שבו נערך התסקיר האסטרטגי, קיים סיכוי 	 

סביר לזהות מראש השפעות סביבתיות שליליות של כל חלופה, 

כולל השפעות מצטברות, ולבחור חלופה שתמנע אותן. המטרה של 

תסקיר השפעה היא לזהות השפעות שליליות צפויות של הפרויקט 

הקושי לזהות חלופות מדיניות סבירות 

זיהוי  על  2009 הצביע  האירופית משנת  הנציבות  דו"ח 

הדירקטיבה  ביישום  קושי  כנקודת  הסבירות  החלופות 

האירופית להערכות סביבתיות אסטרטגיות. רוב מדינות 

ובחירת  זיהוי  לאופן  הנחיות באשר  הגדירו  לא  האיחוד 

החלופות, מלבד החובה לכלול ברשימה "חלופת אפס" 

)השארת המצב הקיים על כנו(.

חוסר הבהירות הביא את הנושא לפתחם של בתי המשפט. 

באנגליה  העליון  המשפט  בית  העתירות,  אחת   במסגרת 

אנגליה  במזרח  מרחבי  פיתוח  של  מדיניות  מסמך  פסל 

מכיוון שאומץ ללא הערכה של חלופות סבירות )2008(. 

במסגרת עתירה נוספת נפסל מסמך אסטרטגי של מערכת 

התכנון, שהדו"ח הסביבתי שלו אשר פורסם להתייעצות 

עם הציבור, לא כלל הצגה מדויקת של החלופות הסבירות 

ואת הנימוקים לבחירתן כחלופה מיטבית )2011(. פסיקות 

בית המשפט העליון העלו את נושא הגדרת החלופות לדיון 

ציבורי באנגליה.

א
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ולמתן או למזער אותן ככל האפשר. בשלב הפרויקט הבודד הסיכוי 

למנוע כליל השפעות שליליות מוגבל. נקודת המבט הצרה יחסית 

לזהות את ההשפעות  הבודד מקטינה את הסיכוי  של הפרויקט 

המצטברות של החלופות הנבדקות.

תסקירי 	  ואילו  הרשויות,  ידי  על  מתבצע  האסטרטגי  התסקיר 

השפעה מתבצעים לרוב על ידי היזמים.

החלופות הנבחנות במסגרת תסקירי השפעה נקבעות בדרך כלל 	 

של  מובנה  הליך  דורש  האסטרטגי  התסקיר  ואילו  היזם,  ידי  על 

איתור החלופות וביצוע הערכה עבור כל החלופות הסבירות. 

האסטרטגי 	  התסקיר  חלופות  בין  לכלול  חייבים  המדינות  ברוב 

"חלופת אפס", כלומר השארת הנסיבות הקיימות )בלא המיזם(. 

או  המדיניות  האם  השאלה  עומדת  אפס  חלופת  בחינת  בבסיס 

התכנית המוצעת נותנת פתרון ראוי לצורך הציבורי שלשמו נוצרה 

יותר. לדוגמה, האם מדיניות של  או שמא יש מענה חלופי ראוי 

פתרון בעיות פרנסה של תושבי הערבה באמצעות הגדלת שטחים 

חקלאיים היא פתרון ראוי או שיש עדיפות לחלופת אפס – שאינה 

וראוי לגבש מדיניות חלופית  מגדילה את השטחים החקלאיים, 

המתבססת על מקורות פרנסה שונים כגון תיירות. 

תסקירי השפעה על הסביבה הם פרק מוגדר בהליך התכנוני. זהו 	 

קבלת  תהליך  של  מוגדר  בשלב  נקודתי  שימוש  בו  שנעשה  כלי 

האסטרטגי,  התסקיר  הפרויקט.  של  התנאים  וקביעת  החלטות 

לעומת זאת, הוא תהליך מתמשך המלווה את התכנית החל בשלב 

הכנתה ובמהלך כל שלבי היישום שלה, כל עוד היא בתוקף. זאת 

המשמעותיות  הסביבתיות  ההשפעות  את  לנטר  החובה  בזכות 

במהלך יישום התכנית, כדי לזהות השפעות סביבתיות שלא נצפו 

מראש ולנקוט בפעולות מתקנות. דרישה זו לא קיימת בדרך כלל 

מתסקירי השפעה. 
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ת הטבע
החברה להגנ

תסקיר אסטרטגי ותסקיר השפעה על הסביבה – כלים משלימים
הדירקטיבה האירופית ופרוטוקול קייב רואים בתסקיר האסטרטגי 

לזה. התסקיר  זה  כלים משלימים  ובתסקיר ההשפעה על הסביבה 

האסטרטגי מסייע בזיהוי של חלופות אסטרטגיות מיטביות בשלב 

הכולל; בהמשך, בשלבי  או התכנון  התכנון המוקדם של המדיניות 

התכנון המתקדמים, כאשר נידון פרויקט נתון, מופעל הכלי של תסקיר 

ההשפעה על הסביבה. גישה זו מקבלת ביטוי בחובה המפורשת לבצע 

תסקיר אסטרטגי לתכניות שבמסגרתן יקודמו פרויקטים המחייבים 

כשהפרויקטים   .EIA דירקטיבת  מכוח  השפעה  תסקיר  של  ביצוע 

נכנסים בקטגוריה של דירקטיבת ה-EIA, אך סביר  העתידיים אינם 

שבכל זאת עשויה להיות להם השפעה סביבתית, ההחלטה אם לבצע 

תסקיר אסטרטגי או לא היא עניין שבשיקול דעת. 

דו"ח  זאת,  עם  חפיפה.  הכלים  שני  בין  להיות  אמורה  לא  לכאורה 

הנציבות האירופית )2009([18[, שבדק את הטמעת הדירקטיבה ואת 

יעילות היישום של הדירקטיבה, מצא קושי, בעיקר בסוגיה מה נחשב 

לפרויקט. חלק מהאי- נחשב  ומה   )plans & programmes) לתכנית 

בהירות, על פי הדו"ח, מיוחס לרשימות הנושאים הכלולות כנספח 

 .EIA-בדירקטיבת ה

בין  יחס  חוק הסביבה והמגוון הביולוגי באוסטרליה אינו מגדיר כל 

תסקיר השפעה ותסקיר אסטרטגי. התסקיר האסטרטגי הוא מנגנון 

רשות, שיש להפעילו בשלב מוקדם של הליכי הפיתוח, לפני אימוץ 

מדיניות או תכניות רחבות היקף )על פי המבקרים, התסקירים נערכים 

בדרך כלל לאחר אימוץ מדיניות, דבר המייתר את בדיקת החלופות([11[. 

התסקירים נערכים על בסיס הסכם בין שר הסביבה והגורמים היוזמים 

את הפיתוח, ובפועל נעשה בהם שימוש מצומצם מאוד. חריג 

יחיד בחוק הוא החובה לבצע תסקיר אסטרטגי לאזורי דיג, כשמוגשת 

יעילותם  על  גורפת  הסכמה  יש  ניהול.  תכנית  להם  להכין  הצעה 

המוכחת של התסקירים האסטרטגיים שהוכנו לכל אזורי הדיג. 

ביצוע  יהפוך את  בחוק האוסטרלי  לעיל, התיקון המתוכנן  כאמור 

התסקירים האסטרטגיים לחובה. המידע שייצבר בתסקיר האסטרטגי 

פרויקטים  פעולות/  להגדיר  להחלטה של השר האם  בסיס  ישמש 

המוגשים לבחינתו כפעולות מבוקרות, כלומר ככאלו המחייבות הליך 

של הערכה סביבתית. כמו כן יוגדרו במסגרת התסקיר האסטרטגי 

פעולות שיהיו פטורות מראש מביצוע תסקירי השפעה.

הוכנס  לא  עדיין  אסטרטגיים  סביבתיים  תסקירים  של  הכלי       

חקיקה  בהליכי  ידיעתנו,  למיטב  פורמלי.  ככלי  בישראל  לשימוש 

ובהליכי גיבוש מדיניות, ברמה לאומית וברמה מקומית כאחת, כלל 

לא מתבצעות הערכות סביבתיות. בהמשך מסמך זה נתייחס לשילוב 

תהליכי הערכה סביבתיים אסטרטגיים במסגרת מערכת התכנון.

תסקיר השפעה על הסביבהתסקיר סביבתי אסטרטגי

מגיב לפרויקט קיים <יוזם, בשלב גיבוש המדיניות  <תגובה/יוזמה

 מאוחר, לפני אישור תכנית / פרויקט <מוקדם, במהלך הכנת מדיניות / תוכנית <מועד ביצוע

צרה, ריבוי פרטים <רחבה, מיעוט פרטים ועיסוק בחזון <נקודת המבט

 הערכת חלופות ותרומתן ליישום תפיסה <מיקוד
של קיימות

פגיעות בסביבה ובמגוון הביולוגי  <
ואפשרויות למזער אותן

יכולת מצומצמת לבחון < יכולת גבוהה לבחון <השפעות מצטברות

יזם התכנית   <רשויות )ממשלתיות, מקומיות( <מבצע

מצומצמת <רחבה <בחינת חלופות

אין <שלב מובנה בהליך <ניטור

טבלה מס' 1 - תסקיר אסטרטגי ותסקיר השפעה על הסביבה - 
הבדלים עיקריים

א
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חוק ה-NEPA  (National Environmental Policy Act of 1969)[30[  הוא 

אבן היסוד של החקיקה הסביבתית בארצות הברית. החוק מחייב 

ביצוע של הערכה סביבתית להצעות חקיקה ולפעולות פדרליות 

יכולות להיות בעלות  )Major Federal action(, אשר  משמעותיות 

בשנות  הוחלה  כבר  זו  חובה  הסביבה.  על  משמעותית  השפעה 

בדעתם  חלוקים  חוקרים  זאת,  עם  ה-20.  המאה  של  השבעים 

האם הדרישה אכן מיושמת ביחס להליכי גיבוש מדיניות פדרלית. 

חלקם טוענים שהרשויות הפדרליות מנצלות את שיקול הדעת 

הנתון להן בשלב הראשוני של הליך NEPA, כדי להחליט שפעילות 

קביעת המדיניות פטורה מההליך, בנימוק שלא מדובר בפעולה 

פדרלית משמעותית[15[.

בצורך בתסקירים אסטרטגיים בתהליכי  במדינות אחרות, ההכרה 

גיבוש מדיניות ופיתוח חקיקה התגבשה בקצב איטי יחסית לקצב 

תכניות  פיתוח  בתהליכי  אסטרטגי  תסקיר  לבצע  החובה  קביעת 

הדרישה  את  מחילה  לא  האירופית  הדירקטיבה  ופרויקטים. 

לתסקירים אסטרטגיים על תהליכים אלו, ופרוטוקול קייב הגדיר את 

הדרישה כרשות, בגלל ההתנגדות הפוליטית, המבנית והמתודולוגית 

של חלק מהמדינות. הנימוק העיקרי שהובא להתנגדות היה שאופי 

ולכן אינו  קביעת מדיניות שונה מהליך פיתוח תכנית או פרויקט, 

מתאים להיבחן בכלים המובנים בחקיקה[15[. למרות כל זאת, כמה 

מדינות אימצו את הדרישה בחקיקתן: 

בתסקיר  מחויבים  מדיניות  מסמכי  ובפולין  זילנד  בניו  בצ’כיה, 

אסטרטגי. בקנדה חלה חובה לבצע תסקיר אסטרטגי במהלך הכנת 

קבלת  לצורך  הן  לממשלה  המוגשים  ותכניות  מדיניות  מסמכי 

החלטות מיניסטריאליות והן לקראת חקיקה[15[,[34[. בדנמרק, פינלנד, 

הונג קונג, הולנד, נורבגיה, אנגליה ובמדינות נוספות החובה חלה הן 

על מסמכי מדיניות והן ביחס לחקיקה. 
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ת הטבע
החברה להגנ

זיהוי בעלי העניין
הם  הסביבתיות  הרשויות  עם  וההתייעצות  הציבור  שיתוף 

אסטרטגיים.  תסקירים  של  בביצוע  החשובים  מהמרכיבים 

התייעצות  מחייבים  קייב  ופרוטוקול  האירופית  הדירקטיבה 

רחב  ציבור  ושיתוף   scoping-ה בשלב  הסביבתיות  הרשויות  עם 

אמנת  ברוח  היא  הדרישה  התסקיר.  הכנת  של  הבאים  בשלבים 

ארהוס, המחייבת מתן אפשרות לציבור להשתתף בהכנת תכניות 

המתייחסות לסביבה באופן פתוח לכול והוגן. לשם כך נדרש לזהות 

את ציבור בעלי העניין, כולל ציבור שיושפע מהתכנית או שיש לו 

עניין בנושא קבלת ההחלטות הסביבתיות, למשל ארגוני שמירת טבע 

לציבור  לתת  מחייבים  והפרוטוקול  הדירקטיבה  חוץ-ממשלתיים. 

הזדמנות להשתתף בתהליך החל בשלביו המוקדמים, במסגרת זמן 

מספקת ובאופן יעיל, וכן להתחשב בהערות הציבור במהלך קבלת 

החלטות על אימוץ התכנית[5[. 

מתי מתבצע השיתוף?
 ,scoping-ה בשלב  הציבור  של  שיתוף  מחייבות  מהמדינות  חלק 

באנגליה,  הבין-לאומיים.  במסמכים  כזאת  דרישה  היעדר  למרות 

 לדוגמה, שיתוף הציבור וההתייעצות עם כל גורם רלוונטי נדרשים

 כבר בשלב שבו נבחן הצורך בתסקיר אסטרטגי )screening). בארצות 

הברית כוללת ההתייעצות עם הציבור בשלב ה-screening התייחסות 

להיקף ולאופן שיתוף הציבור ביחס לאותה תכנית, וההמלצה היא 

להקדים את מעורבות הציבור לשלב הדיון בצורך בביצוע הערכה 

סביבתית.

אופי ביצוע הליך השיתוף
ופרוטוקול קייב אינם מגדירים את האופן  הדירקטיבה האירופית 

שבו יש לשתף את הציבור וקיימים הבדלים באופן מימוש הדרישה 

בין המדינות[15[. ההבדלים הם ביחס לאופן פרסום המידע לציבור 

)למשל  מעורב  הציבור  שבהן  לשיטות  ביחס  הפרסום,  ולהיקף 

המוקצב  ובזמן  ושאלונים(  באינטרנט  סקרים  ושימועים,  פגישות 

הזמנים  לוח  וברוב המקרים  פחות מחודש,  לא  כלל  )בדרך  להליך 

נקבע לגופו של עניין(.

דו"ח הנציבות האירופית )2009( מצביע על כך שקיום ההליך בשלב 

מוקדם והתייחסות לשיתוף הציבור במשך כל התהליך ולא באופן 

נקודתי, תורמים לנכונות לקבל את התכנית ולזיהוי מוקדם ופתרון 

של מחלוקות.
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להחלטות של מערכות התכנון הפיזי על ייעודי הקרקע יש השפעה 

ובתי  האקולוגיות  המערכות  של  שמירתם  על  ומובהקת  ישירה 

לפיכך,  הריסתם.  ומניעת  גידול  בתי  של  רצף  קיום  כולל  הגידול, 

על  התכנוניות  ההחלטות  של  האפשריות  בהשפעות  ההתחשבות 

המגוון הביולוגי והמשקל שניתן לשיקולים אלו הם קריטיים לשימור 

המגוון הביולוגי. 

שני נושאים מרכזיים בהקשר של החלטות מערכת התכנון הפיזי הם:

 1. השלב בהליך התכנוני שבו נבחנות השפעות הפיתוח. 
הנחת היסוד היא שבחינה מוקדמת מאפשרת לכוון מראש פרויקטים 

גם  מוקדמת  בחינה  נמוכה.  סביבתית  רגישות  בעלי  למקומות 

מספקת למקבלי ההחלטות כושר תמרון רחב יותר מאשר במקרה 

שהיא מתבצעת בשלב של תכנון פרויקט מסוים.

2. קיום מידע איכותי ועדכני על ערכי המגוון הביולוגי. 
ולביצוע  מושכלות  החלטות  לקבלת  כבסיס  דרוש  העדכני  המידע 

איזון ראוי בין האינטרסים התכנוניים השונים. 

הקדמת שלב בדיקת ההשפעות הסביבתיות והרחבת בסיס המידע 

על ערכי טבע ומגוון ביולוגי עומדות בבסיס מגמת השינוי של מעבר 

מבחינת ההשפעות הסביבתיות ברמת התכנון המקומית )באמצעות 

תסקירים  באמצעות  לבחינתן  הסביבה(  על  השפעה  תסקירי 

כזה  מגמה  שינוי  והאזורית.  הארצית  התכנון  ברמת  אסטרטגיים, 

קיים, כפי שהוזכר לעיל, באוסטרליה. 

בישראל  התכנון  במערכת  גם  קיימת  האסטרטגית  הראייה        

ומקבלת ביטוי בעיקר בהליכים של תכנון יוזם, הכולל כמה סוגים של 

מסמכי מדיניות ותכניות, כולם בעלי אופי כולל. מסמכים ותכניות 

אלו הם למעשה ביטוי של גיבוש מדיניות – מדיניות מרחבית )תכנית 

לאזור גאוגרפי מסוים( או מדיניות נושאית: 

ותכניות אב הנערכים כשלב ראשון בהכנה של 	  מסמכי מדיניות 

תכנית מתאר ארצית או מחוזית )לדוגמה מסמך מדיניות בנושא 

וחציבה,  גלם לכרייה  בנושא חומרי  עודפי עפר, מסמך מדיניות 

תכנית אב למטרופולין תל אביב(.

)לדוגמה 	  סופי  כמוצר  הנערכים  אב  ותכניות  מדיניות  מסמכי 

תכניות אב לתחבורה, תכנית אב לישראל לשנות האלפיים [ישראל 

2020[, מסמך מדיניות בנושא מסחר מחוץ לערים(. 

בנושא 	  ארציות  מתאר  תכניות  )לדוגמה  ארציות  מתאר  תכניות 

משק המים – התפלה, נחלים(.

תכניות מתאר מחוזיות לכלל שטח המחוז: עם אישורה של תכנית 	 

התכנון  רובד  יושלם   ,6 תמ"מ  חיפה,  למחוז  המחוזית  המתאר 

המחוזי הכולל בכל הארץ. 

)תכניות 	  פתוחים  לשטחים  חלקיות  מחוזיות  מתאר  תכניות 

הפתוחים,  השטחים  הוא  בו  שהדגש  תכנון  הכוללות  מרקמיות(, 

על בסיס הערכיות והרגישות של שטחים אלו, והתאמת שימושי 

ראייה  מתוך  האדם  ולצורכי  השטח  לרגישות  השונים  הקרקע 

ואישורן  קטן  המרקמיות  התכניות  מספר  כוללת.  מרחבית 

מתמהמה, בעיקר בגלל לחצים של ראשי רשויות. עד כה אושרה 

רק תכנית מתאר מחוזית חלקית למרחב השקמה,  למתן תוקף 

 – הפולג  ולמרחב  הנדיב  לבקעת   – נוספות  תכניות  של  ואישורן 

מתמהמה. 

השפעה  תסקיר  של  אחדים  מאפיינים  כוללות  אכן  אלו  תכניות 

אסטרטגי. מאפיינים אלו הם: 

זהו מהלך יוזם הנערך לרוב בשלב ראשוני להסדרה של הנושא, ולא 	 

תגובה לפרויקט מסוים. 

היוזמה, המימון והביצוע נעשים על ידי רשויות המדינה. 	 

התכנון הינו כולל, רחב וארוך טווח והוא מאפשר בחינה מקיפה 	 

של נושא ובחינת חלופות רחבה – בשונה מבחינת חלופות לעת 

הכנת תסקיר השפעה לתכנית ספציפית. 

שונים 	  פרויקטים  של  מצטברות  השפעות  לבחון  יכולת  קיימת 

ויוזמות שונות. 

כמו כן, התכניות האלה נערכות שלא בהקשר של תכנית ספציפית, 

אלא כמהלך של גיבוש מדיניות מרחבית או נושאית, ועל כן הדיון 

נשמעים  העניין  בעלי  וכל  קונפליקט  של  בצל  מצוי  אינו  בגיבושן 

באופן פתוח.

להחליף  יכולים  אינם  כוללות  ותכניות  מדיניות  מסמכי  זאת,  עם 

באופן מלא את התסקיר האסטרטגי, ועל כן אינם מייתרים אותו. 

זאת בשל שתי סיבות עיקריות: 

המוסדרים  מאלו  רחבים  בנושאים  עוסק  האסטרטגי  התסקיר   .1

במערכת התכנון.
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ת הטבע
החברה להגנ

תכניות ומסמכי מדיניות מתמקדים בעולם התכנון הפיזי ובפעולות 

הסטטוטוריות הנעשות מכוחו, והתוצר העיקרי שלהם הוא תכניות 

והיתרים. צמצום התכנון האסטרטגי לשלב התכנון משמעו ויתור על 

בחינה סביבתית אסטרטגית בשלב החשוב מאין כמוהו של התווית 

מדיניות רחבה יותר. 

קיימים שני היבטים בעייתיים בוויתור על שלב זה:

מתגבשת  התכנון  מערכת  פועלת  שבה  המסגרת   – הזמן  היבט 
המתבצע  אסטרטגי  תסקיר  לכן  בחקיקה.  או  ממשלה  בהחלטות 

רק בשלב התכנון עשוי להחמיץ את השלב הקריטי והראשוני של 

גיבוש המדיניות. לדוגמה, תסקיר השפעה שנערך בעת הגשת תכנית 

להקמת יישוב חדש בבקעת ערד, שהוא רק אחד מסדרת יישובים 

הקריטי  השלב  את  מחמיץ  הקמתם,  על  החליטה  שהממשלה 

הראשוני של בחינת המשמעות הסביבתית המצטברת של הקמת 

כמה יישובים ואת האפשרות לבצע, באופן מושכל ומבוסס, איזון בין 

כלל השיקולים טרם גיבוש ההחלטה על עיבוי ההתיישבות באזור. 

ההיבט של רוחב הנושאים והפעולות – מערכת התכנון אינה היחידה 
שמכוחה מבוצעות פעולות בעלות השפעה על הסביבה ויש מגוון 

רחב של פעולות שלטוניות שאינן מוסדרות במערכת התכנון, ובהן: 

הענקת רישיונות וזיכיונות )למשל רישיונות לחיפוש נפט או גז(.	 

מדיניות כלכלית כגון תמריצים ומדיניות מיסוי.	 

התכנון 	  חוק  מכוח  שלא  להתבצע  יכולים  שבישראל  נושאים 

ניקוז מכוח חוק הניקוז או פעולות מכוח  והבנייה, כגון פעולות 

חוק המים. פעולות אלו, המתבצעות מכוחם של חוקים אחרים, 

אף אינן מחויבות בעריכת תסקיר ספציפי להשפעה על הסביבה, 

לא כל שכן בעריכת תסקיר אסטרטגי. 

תסקירי מדיניות לחקיקה, להחלטות ממשלה או לגיבוש מדיניות 	 

ממשלתית בנושאים שונים )למשל ייעור, יבוא מינים זרים, מדיניות 

דיג או חקלאות(. 

2. התסקיר האסטרטגי מתמקד בנושא הסביבה במובנה הרחב – של 

תעסוקות  איתנות  האדם,  בריאות  הסביבה,  על  )השפעה  קיימות 

נסמכות ועוד(, ואילו התכנון הכולל הינו מעצם טיבו תהליך של איזון 

בין אינטרסים רבים ושונים.

הצורך בהערכות סביבתיות, ובכלל זה תסקיר סביבתי אסטרטגי, 

נולד בשל המעמד המיוחד של ההיבט הסביבתי: בשל אי-ההפיכות 

של הפגיעה בסביבה, בגלל ההשפעה הקריטית והקיומית של מצב 

ובגלל  חייו  איכות  ועל  בריאותו  על  קיומו של האדם,  על  הסביבה 

רגישותה של המערכת הסביבתית לכל החלטה ופעולה אנושית – 

רגישות שאת מחיר הפגיעה בה משלם בראש ובראשונה האדם עצמו.

חשוב להבהיר כי מטרת התסקיר הסביבתי האסטרטגי אינה להעניק 

אחרים  שיקולים  על  הגובר  "וטו"  של  מעמד  הסביבתי  לשיקול 

סביבתית  נתונים  תשתית  להניח  אלא  ההחלטות,  קבלת  בתהליך 

ראויה לקבלה של החלטות מדיניות מושכלות. 

כפי שיוצג בהמשך הדברים, הבחינה הסביבתית הנערכת בתסקירים 

אסטרטגיים במקומות אחרים בעולם הינה בחינה סביבתית רחבה, 

הנעשית מתוך תפיסה של קיימות המשלבת יחסים בין סביבה, חברה 

נבחנים במסגרת התסקיר גם היבטים של בריאות  וכלכלה. לפיכך 

והשלכות  ייחודיות  קהילות  על  השלכות  הציבור,  ובריאות  האדם 

על ענפי תעסוקה בעלי זיקה גבוהה למשאבי הטבע כגון דיג. הדו"ח 

בהיבט  כאמור, את התשתית הסביבתית הרחבה,  מניח,  הסביבתי 

של קיימות המדיניות המתגבשת או המוצעת, כבסיס לאיזון שמוטל 

על מקבלי ההחלטות לבצע במסגרת אימוץ התכנית שלשמה הוכן 

התסקיר האסטרטגי. 

לעומת זאת, הליך התכנון עצמו הוא במהותו הליך של פשרה ושל 

יצירת איזון בין אינטרסים וצרכים שונים, והאינטרס הסביבתי הוא 

רק אחד מהם. 

בשני  אלא  זה,  את  זה  המייתרים  בתהליכים  מדובר  אין  לפיכך, 

תשתית  את  לספק  נועד  האסטרטגי  התסקיר  משלימים.  מהלכים 

הנתונים לצורך הכנת התכנון הכולל ולאפשר בחינת חלופות מדיניות 

על בסיס יסוד נתונים איתן. לשם כך הוא יכול להיות חלק מהתהליך 

התכנוני הכולל, אך הוא צריך להיות מובחן ונפרד, ולא להיבלע בתוכו.
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להבטיח  אפשר  שבאמצעותו  הכלים  אחד  הוא  אקולוגי  מיפוי 

המגוון  על  ועדכני  זמין  תכנוני  מידע  יקבלו  ההחלטות  שמקבלי 

הביולוגי ברמה הארצית והאזורית. 

בדרום אפריקה חוק המגוון הביולוגי מחייב את שר הסביבה להכין 

  NBF, The National( ולאמץ תכנית מסגרת לאומית למגוון הביולוגי

Biodiversity Framework( ולפקח על יישומה. מטרת תכנית המסגרת 

הביולוגי,  המגוון  של  כולל  ארצי  לתכנון  מידע  בסיס  לספק  היא 

שיאפשר לכל הגורמים הממשלתיים והחוץ-ממשלתיים להתנהל 

התכנית  כך,  על  נוסף  ומתואמת.  אחידה  אסטרטגית  גישה  לפי 

נורמות וסטנדרטים לתכניות שימור סביבה ברמת  אמורה לקבוע 

הפרובינציות והרשויות המקומיות.

תכנון  שכבת  גם  מגדיר  אפריקה[35[  בדרום  הביולוגי  המגוון  חוק 

ברמה  הביולוגי  המגוון  יותר של  מיפוי מפורט  נוספת המספקת 

והמגוון  גם בחוק הסביבה  כזאת מוגדרת  האזורית. שכבת תכנון 

הביולוגי באוסטרליה[31[. 

המיפוי נעשה במסגרת אזור ביולוגי )bioregion area(, שהוא אזור 

בתצורות  ומאופיין  שלמות  אקולוגיות  מערכות  הכולל  גאוגרפי 

)ובדרום אפריקה גם  נוף תרבות. השרים הממונים  נוף וצומח או 

מכוח  להכריז  רשאים  בפרובינציה(  הסביבה  נושאי  על  הממונה 

ביו-אזוריות  תכניות  עבורם  ולהכין  ביולוגיים  אזורים  על  החוק 

אזורים  הם  לאכרזה  המועמדים  האזורים   .)bioregional plans(

רגישים מבחינת המגוון הביולוגי. 

מיפוי אקולוגי כבסיס לתכנון פיזי - 

ארצי ואזורי

תכנית המסגרת הלאומית בדרום אפריקה 

The National Biodiversity Framework

 (SANBI, בשנת 2004 ביצע המכון הלאומי למגוון ביולוגי

National Biodiversity Institute( סקר מקיף ראשון של 

מערכות  ברמת  אפריקה,  בדרום  הביולוגי  המגוון  מצב 

 NSBA, National Spatial Biodiversity( אקולוגיות 

Assessment(. הסקר בוצע בשיתוף עם משרד הסביבה. 

המטרה הייתה להעריך את רמת ההגנה ואת סטאטוס 

ולמפות  במדינה  האקולוגיות  המערכות  על  האיומים 

אשר  הביולוגי  המגוון  מבחינת  חשיבות  בעלי  אזורים 

צריכים לקבל עדיפות בפעולות השימור. 

הסקר היווה חלק מתכנית אסטרטגית לאומית למגוון 

 (NBSAP, National Biodiversity Strategy andביולוגי

Action Plan) שהציבה מטרות, יעדים אסטרטגיים ותכנית 

פעולה לטווח הארוך. 

בשנת  פורסמה  האסטרטגית  התכנית  בסיס  על 

 NBF, The National( הלאומית  המסגרת  תכנית   2008

Biodiversity Framework(, שהתמקדה ביעדים ובאזורים 

המסגרת  תכנית  לטיפול.  מיידית  בעדיפות  שנמצאים 

הלאומית אמורה להתעדכן מדי חמש שנים.
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ת הטבע
החברה להגנ

וניטור של  זיהוי  התכניות הביו-אזוריות מתבססות על תהליך של 

המגוון הביולוגי באזור. התהליך כולל מיפוי של אזורי מגוון ביולוגי 

חשובים ושל אזורים התומכים בתהליכים האקולוגיים. 

בדרום אפריקה התכניות מוכנות על פי הנחיות של משרד הסביבה. 	 

הן כוללות פירוט של אמצעים לניהול יעיל של המגוון הביולוגי 

באזור הנבחן וכן קווים מנחים באשר לשימושי קרקע אפשריים 

בכל שטח מוגדר. התכניות קובעות גם רמות סף שבירידה מהן 

האקולוגית  המערכת  של  בסטאטוס  משמעותי  שינוי  ייגרם 

להתעדכן  אמורות  התכניות  גבוה([7[.  בסיכון  בסיכון,  )פגיעות, 

מדי חמש שנים ולשמש בסיס מידע למערכות התכנון המקומיות 

ברמת התכנון האסטרטגי וברמת הפרויקט. בדרום אפריקה קיימת 

ביקורת על כך שההנחיות לתכניות מתעלמות לעתים משימושי 

היותם  למרות  כגון הרחבת שטחים חקלאיים,  קרקע מסוימים, 

גורמי שינוי משמעותיים מבחינת ההשפעה על המגוון הביולוגי.

באוסטרליה האכרזה על אזורים ביולוגיים מוגבלת כיום לקרקעות 	 

בניהול המדינה ולתכניות הביו-אזוריות אין מעמד סטטוטורי. עם 

רלוונטיות  החלטות  קבלת  בעת  בהן  להתחשב  חייב  השר  זאת, 

ולתכנון  נעשה עד היום במשורה  במסגרת החוק. השימוש בכלי 

ברמת הפרויקט הבודד ניתנה עדיפות ברורה. ממשלת אוסטרליה 

הדגש  את  להעביר   )2009( הרפורמה  דו"ח  המלצת  את  אימצה 

מרמת הפרויקט לרמה של תכנון אסטרטגי ותכנון ברמה אזורית[10[. 

אחת ההמלצות הייתה לאמץ בחוק מנגנון דומה לזה הקיים בדרום 

סביבתית  חשיבות  בעלי  שטחים  של  מיפוי  המחייב  אפריקה, 

ברמה  הביולוגי  המגוון  לשימור  תכניות  של  והכנה  ואקולוגית 

ללחצי  אזורים המועדים  עבור  בעיקר  יוכנו  האזורית[9[. התכניות 

פיתוח גדולים העשויים לסכן את המגוון הביולוגי, למשל אזורים 

לגידול  הצפויים  ואזורים  גוברים  בהם  התיירות  שלחצי  רגישים 

ההשפעות  של  ניתוח  לכלול  התכניות  על  משמעותי.  אוכלוסייה 

הסביבתיות הצפויות על יחידות נוף שלמות, בהתאם לסוגי הפיתוח 

המתוכננים באזור, ועל כן בעזרתן אפשר יהיה לזהות מראש לחצי 

פיתוח הצפויים להשפיע על המגוון הביולוגי ולטפל בהם. משך 

הכנת תכנית אזורית על פי המסמך הוא שלוש שנים.

בישראל אין אמנם חובה בדין לבצע מיפוי אקולוגי של שטחים, 

אך במסגרת המאר"ג גובשה תכנית לאומית לניטור המגוון הביולוגי. 

דו"ח מצב  של  ופרסום  הכנה  היה  ביישום התכנית  הראשון  השלב 

הטבע 2010[1[, שמטרתו הייתה לספק תמונה מקיפה על השטחים 

הפתוחים והמגוון הביולוגי. הדו"ח התבסס על מאגרי מידע קיימים 

ולא עסק בבתי גידול ספציפיים והוא אישש את קיומם של פערי מידע 

ניתן להקביל את התהליך לסקר מצב המגוון  ומשמעותיים.  רבים 

הביולוגי שנערך בדרום אפריקה, ברמת מערכות אקולוגיות, שהוכן 

הסטטוטורי.  המעמד  בעלת  הלאומית,  המסגרת  לתכנית  כבסיס 

הרחבת הדו"ח, באופן שיכלול פירוט ברמה של בתי גידול והשלמתו 

בנתונים עדכניים מהשטח, מחייבת הבטחה של מקור מימון קבוע. 

של  מיפוי   2000 בשנת  כבר  ערכה  )רט"ג(  והגנים  הטבע  רשות 

מסדרונות אקולוגיים[4[, ובמהלכו מופו שטחים פתוחים הקושרים 

גנים  טבע,  )שמורות  מוגנים  ואזורים  לא-מוגנים  טבעיים  שטחים 

של  המטרה  האחרונות.  בשנים  עודכן  המיפוי  יערות(.  לאומיים, 

את  לכוון  שיאפשר  תכנוני,  כלי  לספק  הייתה  המסדרונות  מיפוי 

הפיתוח אל מחוץ לשטחים הפתוחים, כדי להגן על רצף השטחים 

הפתוחים. במסגרת התייחסות רט"ג לקול הקורא של הוועדה לשם 

בגדר  לניהול קרקע חקלאית הנכללת  בחינת המדיניות הקרקעית 

מקרקעי ישראל )2011(, מוצע להרחיב את המסדרונות ולכלול בהם 

גם שטחים חקלאיים ואלמנטים לינאריים בתוך השטחים החקלאיים. 

המשרד להגנת הסביבה ערך מיפוי של מקורות מים[19[ ומבצע ניטור 

של חלק מאותם מקורות )לא כולל ניטור אקולוגי( במסגרת פעילות 

תלויים  והרחבתה  הפעילות  נחלים. המשך  שיקום  בנושא  המשרד 

בקיום תקציב קבוע. 

של  מכתיבתם  כחלק  התבצע  בישראל  בסיכון  מינים  של  מיפוי 

הספרים האדומים לחולייתנים ולצמחים[2[,[3[.

משנת 1980 נאסף מידע מקיף בנושא צפרות במרכזי הצפרות של 

החברה להגנת הטבע.

ונוף  טבע  סקרי  מבצעת  דש"א  מכון  של  הסקרים  יחידת  כן,  כמו 

טיפוסי  כגון  בשטח  מרכזיים  מרכיבים  וממפה  פתוחים  בשטחים 

הפיזי  התכנון  לתהליכי  מידע  לספק  היא  הסקרים  מטרת  צומח. 

בישראל, והם כוללים גם השוואות של השטח לשטחי סקר אחרים. 

חשוב  מידע.  פערי  של  השלמה  נדרשת  הקיים  המיפוי  במסגרת 

במיוחד הֶחסר ברובד נורמטיבי, שיבטיח את השימוש במידע הנצבר 

במקורות השונים המפורטים לעיל, במסגרת מערכת התכנון. זאת 

בעת גיבוש מדיניות התכנון וכן בעת קבלת ההחלטות התכנוניות.

המאר"ג - מערך אקולוגי רב גורמי 

המאר"ג הוא פרויקט שמטרתו לקשר בין ידע מדעי הנוצר 

פתוחים  שטחים  המנהלים  הממשק  לגופי  באקדמיה 

בישראל.  במסגרת המאר"ג פועלים במשותף המשרד

ומכוני  אקדמיה  ואנשי  קק"ל  רט"ג,  הסביבה,  להגנת 

הלאומית  האקדמיה  בחסות  פועל  המאר"ג  מחקר. 

למדעים.
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המידע על המגוון הביולוגי שנצבר ברמה הארצית והאזורית אמור 

מהמדינות  בחלק  המקומית.  ברמה  המתבצע  בתכנון  להשתלב 

שנסקרו קיים רובד תכנון מקומי כוללני, שהכנתו מוטלת על הרשויות 

המקומיות. בחלקן הרגולציה כוללת הוראות מפורשות בנוגע לשילוב 

הכולל,  התכנון  בשלב  ביולוגי  מגוון  ושיקולי  סביבתיים  שיקולים 

בעיקר באמצעות תכנון סביבתי אסטרטגי. 

לבצע תכנון מקומי אסטרטגי, שיקולי המגוון  חובה  קיימת  כשלא 

הביולוגי נלקחים בחשבון ברמת הפרויקט הבודד בלבד, בדרך כלל 

במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה.

מתכניות  מורכב  ובאנגליה[21[  אפריקה  בדרום  המקומי  התכנון 

בסיס  על  נעשה  הכוללני  התכנון  מפורטות.  ומתכניות  כוללניות 

תסקיר סביבתי אסטרטגי הכולל גם שיתוף ציבור. המידע על המגוון 

הביולוגי שהצטבר בשלב התסקיר האסטרטגי חייב להילקח בחשבון 

בתכנון הפרויקט הבודד, בנוסף לחובה לבצע עבורו תסקיר השפעה 

על הסביבה.

להכין  בחוק[36[,[37[  מחויבות  המקומיות  הרשויות  אפריקה  בדרום 

 (IDP, Integrated Development תכניות פיתוח אסטרטגיות כוללניות

 ,)SDF, Development Framework( כוללניות  מתאר  ותכניות   )Plan

המשמשות בסיס לתכנון מפורט. תכניות המתאר הכוללניות כוללות 

תשריטים המפרטים את שימושי הקרקע )מגורים, חקלאות, תעשייה, 

להגן  בצורך  להתחשב  מחויבת  הרשות  התכניות  בהכנת  שימור(. 

ברשימות  המפורטות  בסכנה,  הנמצאות  אקולוגיות  מערכות  על 

ביו- המוכרזות מכוח חוק המגוון הביולוגי[14[. אם קיימות תכניות 

אזוריות, יש להתחשב במידע שיש בהן על המגוון הביולוגי.

באנגליה תקנות התסקירים האסטרטגיים[32[ מבהירות שעל התסקיר 

לכלול מידע רחב בנוגע להשפעות על המגוון הביולוגי. על פי מסמך 

המקומית  התכנון  מדיניות  הלאומי[33[,  התכנון  למדיניות  המסגרת 

צריכה להקטין ככל האפשר את ההשפעות על המגוון הביולוגי כדי 

לתרום למחויבות הממשלה לעצירת הידרדרותו. התכניות צריכות 

הביולוגי,  המגוון  מבחינת  חשיבות  בעלי  אתרים  של  מיפוי  לכלול 

רמת  פי  על  וזאת  אקולוגיות,  רשתות  יוצר  ביניהם  שהקישור 

החשיבות שנקבעה להם ברמה הבין-לאומית, הלאומית, האזורית 

שטחים  לאתר  המקומיות  הרשויות  על  מכך,  יתרה  המקומית.   או 

שעדיין לא מופו, והם בעלי פוטנציאל לתרומה להשגת יעדי השימור 

הלאומיים והמקומיים, אחרי שישוקמו או יעוצבו מחדש, וכן להגדיר 

בתכניות מדדים לניטור המגוון הביולוגי.

במערכת  גם  קיימת  אסטרטגית  ראייה  לעיל,  שפורט  כפי 

סוגים של מסמכי  בכמה  ביטוי  זו מקבלת  ראייה  בישראל.  התכנון 

אב  ותכניות  מדיניות  מסמכי  כולל:  אופי  בעלי  ותכניות  מדיניות 

הנערכים כשלב ראשון בהכנה של תכנית מתאר ארצית או מחוזית 

כמוצר עצמאי, תכניות מתאר ארציות, תכניות מתאר מחוזיות  או 

ותכניות מתאר מחוזיות חלקיות לשטחים פתוחים. 

כוללות  ומתאר  אב  תכניות  בדמות  האסטרטגית,  הבחינה  תוצרי 

ברמה  התכנון  את  מנווטים ומכתיבים  והמחוזיות,  הארצית  ברמה 

התכנון  בשלב  הנערכת  הסביבתית  הבחינה  זאת,  עם  המקומית. 

נתוני  על  ולא  הסביבה  על  השפעה  תסקיר  מבוססת על  המקומי 

היסוד ששימשו את הכנת תכניות האב/מתאר. 

כוללניות  מתאר  תכניות  של  להכנתן  מהלך  מוביל  הפנים  משרד 

שטחים  של  גדול  היקף  הכוללות  תוכניות  הן  שבחלקן  ליישובים, 

פתוחים )למשל תכניות של מועצות אזוריות(, ושנועדו להתוות ראייה 

תכנונית כוללת ליישובים אלו לטווח הארוך. מהלך זה הינו הזדמנות 

להטמיע תכנון סביבתי אסטרטגי. 
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ת הטבע
החברה להגנ

לדווח  האירופית  הנציבות  את  מחייבת  האירופית  הדירקטיבה 

הוראות  הטמעת  על  האירופי  ולפרלמנט  האיחוד  למועצת 

הדירקטיבה בחקיקת המדינות ועל יעילות היישום של הוראותיה.

על פי דו"ח הנציבות הראשון )2009(, השימוש בתסקיר אסטרטגי 

שיפר את מעורבות הרשויות הסביבתיות בכל שלבי קבלת ההחלטות. 

כמו כן, רוב המדינות דיווחו על שיפור השקיפות בהליך התכנוני ועל 

הטמעה של המלצות התסקירים בתכניות. אחת המגמות המעניינות 

היא ירידה בהקצאת האמצעים למזעור נזקים יחסית לעבר, בעקבות 

הכללת שיקולים סביבתיים בשלב מקדמי של התכנון. 

בכלי של תסקירים אסטרטגיים,  מפאת החשיבות הרבה שזוהתה 

הנציבות  שונים,  בתחומים  מדיניות  קביעת  במסגרת  נפוץ  שהפך 

בתהליך,  שיפור  הדורשים  הנושאים  בירור  חשיבות  על  עמדה 

בזיהוי  קושי  שזוהו:  הנושאים  בין  הטמעתו.  אופן  את  לייעל  כדי 

שיוצגו  הנתונים  היקף  בקביעת  קושי  הסבירות[16[,  החלופות  כל 

וחסר  ההערכה  במסגרת  הנדרשת  הפירוט  רמת  הסביבתי,  בדו"ח 

בסטנדרטים שביחס אליהם תיבחן עוצמת ההשפעות הסביבתיות. 

הרב  ומהזמן  איכותיים  בנתונים  ממחסור  השאר  בין  נובע  הקושי 

הנדרש להשגתם. עוד עולה מהדו"ח שרק אחדות מהמדינות דיווחו 

על אימוץ שיטות ניטור או פרסמו הנחיות לגבי תכנון אינדיקטורים 

לניטור במסגרת התסקירים האסטרטגיים.

להמחשת היקף המידע הנדרש במסגרת התסקירים האסטרטגיים, 

התועלות המופקת מהם, החסמים האפשריים ודרכי ההתמודדות 

איתם מוצגים כאן לדוגמה ארבעה תסקירים אסטרטגיים: 

קביעת מדיניות ניצול מקורות אנרגיה בים )אנגליה, 2011(. 	 

קביעת מדיניות לקידוחי נפט וגז ביבשה )אנגליה, 2010(. 	 

תכנון אגני היקוות )צ’כיה, 2005(.	 

 גיבוש מדיניות חקלאית )איטליה, 2010(. 	 

תסקירים אסטרטגיים:
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המסגרת החוקית לביצוע תסקירים סביבתיים אסטרטגיים
לתסקירים  האירופית  הדירקטיבה  הוראות  את  אימצה  אנגליה 

 SEA Regulation-ה במסגרת   ,2004 בשנת  אסטרטגיים  סביבתיים 

לדוגמה  הדירקטיבה,  לדרישות  מעבר  מרחיבות  2004.[10[ התקנות 

בחיוב להקדים ולשתף את הציבור כבר בשלב של ההחלטה האם 

על  בבסיס ההחלטה  ובהגדרת השיקולים  נדרש תסקיר אסטרטגי 

נחיצותו.

רקע לתכנית ולתסקיר הסביבתי האסטרטגי 
התסקיר האסטרטגי המוצג הוכן כחלק מתכנית של משרד האנרגיה 

ושינויי אקלים באנגליה )להלן: "משרד האנרגיה"( לאפשר הקצאת 

החלה  הכנתו  ימיים.  ממקורות  אנרגיה  להפקת  נוספים  רישיונות 

בתחילת שנת 2010 ובאוגוסט 2011 פורסם דו"ח סופי עם סיום שלב 

ההתייעצות עם הציבור.

התכנית הוכנה במסגרת יישום מסמך מדיניות בנושא אנרגיה שאושר 

בשנת 2007 והציב לממשלת אנגליה שני אתגרים ארוכי טווח: מיתון 

שינויי האקלים על ידי צמצום פליטות דו-תחמוצת הפחמן באנגליה 

לתת  שאמורה  מתחדשת,  אנרגיה  מקורות  והבטחת  לה  ומחוצה 

מענה לתלות הגוברת בדלקים מיובאים.

התכנית נועדה לסייע גם בהשגת המטרות שנקבעו בחוק האנרגיה 

)2010(: הסרת חסמים להשקעה ביעילות אנרגטית; קידום הביטחון 

האנרגטי; עידוד ההשקעה באנרגיה דלת פחמן; הימנעות מפגיעה 

של  ובאינטרס  האקולוגיות  והמערכות  הביולוגי  המגוון  בתפקוד 

שימור הטבע והמורשת ובריאות הציבור.

אנרגיה  מדיניות  בנושא  תסקירים  בסדרת  האחרון  הוא  התסקיר 

בסביבה הימית שיזם משרד האנרגיה. עד היום בוצעו במים הבריטיים 

שמונה תסקירים המפורטים בטבלה 2 להלן. 
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ת הטבע
החברה להגנ

התסקיר האסטרטגי האחרון )OESEA( הושלם על ידי משרד האנרגיה 

בשנת 2009, וזאת במסגרת הכנת תכנית לביצוע סבבים חדשים של 

הנפקת רישיונות להפקת אנרגיה ממקורות שונים בים. בשנת 2010 

הוחלט לעדכן ולהרחיב את התסקיר האסטרטגי. התסקיר המעודכן, 

עד   .2011 בפברואר  הציבור  להערות  פורסם  להלן,  נתמקד  שבו 

אוגוסט התקבלו כל הערות הציבור )על פי התכנון אלו היו אמורות 

להתקבל עד לחודש מאי 2011(, ותוצאות ההיוועצות פורסמו בדו"ח 

בדצמבר 2011. טווח היישום של התכנית הוגבל לחמש שנים, בשל 

לעבור  צפויות  עוסקת  היא  שבהן  מהטכנולוגיות  שחלק  ההערכה 

שינוי מהיר ויהיה צורך בבחינה מחודשת של השפעתן.

תיאור התסקיר והמלצותיו:
מקורות האנרגיה שהתכנית עוסקת בהם הם:

אנרגיות מתחדשות: פרויקטים לניצול אנרגיית גלים, אנרגיית ַגאות 	 

ואנרגיית רוח. בתחום חוות של טורבינות רוח, היעד שהוגדר הוא 

אספקה של 33GW עד לשנת 2020. תחומי הפקת האנרגיה מגלים 

וממחזורי גאות נמצאים בשלבים מוקדמים של פיתוח טכנולוגי, 

ולכן לא הוגדרו עבורם יעדי מטרה. למעשה, התכנית נועדה לבחון 

את ההשלכות הצפויות שלהם, במטרה לאפשר הקצאת רישיונות 

לפרויקטים בתחומים אלו בעתיד. 

גז ונפט: הקצאת רישיונות לחיפוש והפקה של גז ונפט. 	 

הפחמן: 	  ודו-תחמוצת  פחמימנים  של  תת-קרקעיים  מאגרים 

מספר סבבמגזרשטח נסקר

Liscencing/Leasing

sea1>  שטח המים העמוקים לאורך גבולות אנגליה
ואיי פארו

סבב 19 )2001( <גז ונפט <

sea2>  השדרה המרכזית של הים הצפוני הכוללת את
רוב שדות הנפט והגז הבריטיים

סבב 20 )2002( <גז ונפט <

sea2 )הרחבה(
>  Moray Firth-סבב 20 )2002( <גז ונפט <מחוץ ל

sea3>  סבב 21 )2003( <גז ונפט <החלקים הנותרים של דרום הים הצפוני

r2 >  שלושה אזורים אסטרטגיים מעבר לחופי אנגליה
וווילס, ביחס לסבב שני של רישוי מתקני אנרגית 

רוח ימיים 

אנרגית  <
רוח בים

סבב 20 )2002( <

sea4> סבב 22 )2004( <גז ונפט <אזורי הים של צפון ומערב שטלנד ואורקני

sea5>  חלקים מצפון וממרכז הים הצפוני ממזרח
היבשת של סקוטלנד, אורקני ושטלנד

סבב 23 )2005( <גז ונפט  <

sea6> סבב 24 )2006( <גז ונפט <חלקים מהים האירי

sea7> סבב 25 )2008( <גז ונפט <אזורי הים העמוק ממערב לסקוטלנד

oesea>  המים העמוקים והמים הטריטוריאליים של
אנגליה וווילס

גז ונפט  <
ואנרגיית 

רוח בים

סבב 26 +סבב 3 )2009( <

טבלה מס' 2 - תסקירים שנערכו על ידי משרד האנרגיה ושינוי אקלים באנגליה ה1
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צריכה  של  בתקופות  גז  של  אספקה  שמאפשרים  גז  מאגרי 

מוגברת אמורים לקדם את הביטחון האנרגטי. מבחינת מאגרים 

של דו-תחמוצת הפחמן, נבדקו אפשרויות אחסנה תת-קרקעית 

במאגרים שהתרוקנו בעקבות הפקת גז ונפט, שימוש משני בצנרת 

שלא בשימוש ועוד.

שלוש החלופות שהוחלט לבחון במסגרת התסקיר האסטרטגי היו:
לא לפתוח אזורי רישוי חדשים.	 

להמשיך את תכנית הרישוי הקיימת. 	 

הזמנים 	  ולוחות  האזורים  והגבלת  חדשים  רישוי  אזורי  פתיחת 

שבהם יונפקו רישיונות.

התסקיר האסטרטגי כלל סקירה של הסביבה הטבעית וההתפתחות 

הצפויה שלה ונבחנו במסגרתו השפעות הקידוחים בים העמוק, כולל 

השפעות על משתמשים שונים בים. 

תחומי השפעה אפשריים שנבדקו היו: 
המגוון ביולוגי, בתי גידול, צומח וחי.	 

תעשיית הדיג.	 

תשתיות ומחצבים.	 

בריאות הציבור.	 

שינויי אקלים.	 

השפעות בין-לאומיות.	 

כדי להדגים על קצה המזלג את היקף המאמץ שהושקע במסגרת 

של  הצפויות  ההשפעות  של  לבחינה  האסטרטגי  התסקיר 

הפרויקטים על המגוון הביולוגי, בחרנו לצרף להלן שתי מפות מתוך 

מסמך התסקיר האסטרטגי. במטרה ליצור מדד לרגישות של עופות 

ים בתגובה לפיתוח של חוות טורבינות רוח, נערך מיפוי של רגישות 

עופות ים לזיהום פני השטח )רגישות כוללת ועונתית(. לצורך הכנת 

Europian Seabirds at Sea המפות נעשה שימוש בבסיס הנתונים של 

.)ESAS)

הדו"ח הדגיש נזקים צפויים וסיכונים בתחומים אחדים, ובהם: 
פגיעות 	  כולל  הרעש,  מהשפעת  ימיים  ליונקים  הצפויים  נזקים 

הרעש  השפעות  התנהגות.  והפרעות  פיזיולוגיות  פיזיות, 
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ת הטבע
החברה להגנ

אזורי  לזיהוי  סיסמיות  בדיקות  של  בשלב  בעיקר  משמעותיות 

קידוח גז ונפט ובמהלך הקמת מתקנים דוגמת חוות טורבינות רוח. 

סיכון של פגיעה בבתי גידול בקרקעית הים. 	 

סיכון לאזורי הגאות והשפל מפיתוח פרויקטים המתבססים על 	 

משינוי   הנובעות  סכנות  למשל  אנרגיה.  להפקת  הגאות  מחזורי 

גובה המים והעברת סדימנטים אל שפכי הנהרות ומהם.

בייחוד 	  מים,  עופות  על  רוח  טורבינות  של  משמעותית  השפעה 

באזורים הסמוכים למימי החופים.

לניצול 	  מסחריים  ייצור  מתקני  של  השפעות  לגבי  מידע  חוסר 

אנרגית גלים ואנרגיית גאות ושפל על הסביבה הפיזית ועל בתי 

גידול וחוסר מידע על יחסי הגומלין בין עופות, יונקים ימיים ודגים 

ומתקני ייצור אנרגית גלים ואנרגית גאות ושפל.

לצד הסיכונים נותחו התועלות, ובהן תרומת ההיקף המתוכנן של 

)הפחתה  החממה  גזי  פליטות  יעדי  על  מתחדשת  אנרגיה  ייצור 

של 34% בפליטות עד לשנת 2020, יחסית לרמת הפליטות בשנת 

1990(, על קידום היעד של הפקת 15% מצריכת האנרגיה מאנרגיות 

מתחדשות עד שנת 2020 ועל הגדלת הביטחון האנרגטי.

הפעילויות  של  הצפויות  וההשפעות  לתכנית  השונות  החלופות 

ומטרות  התכנית  מטרות  רקע  על  הוערכו  חלופה,  מכל  הנובעות 

קיימים,  בקרה  ומנגנוני  הקיימת  הרגולציה  האסטרטגי,  התסקיר 

הקיים של הסביבה  הכוללת, המצב  מטרות המדיניות הסביבתית 

הבעיות  רקע  על  וכן  הזמן  ציר  על  הקיים  המצב  לשינוי  והצפי 

הסביבתיות הקיימות. על בסיס תוצאות הערכת החלופות נבחרה 

החלופה המומלצת. 

הדו"ח אימץ את חלופה מס‘ 3: פתיחת אזורי רישוי חדשים והגבלת 
האזורים ולוחות הזמנים שבהם יונפקו רישיונות.

מסקנות התסקיר היו שברמה האסטרטגית לא יהיו להפקת האנרגיה 

השפעות משמעותיות יחסית להפרעות הטבעיות ולהשפעת הדיג 

הנוגעות  המלצות  בדו"ח  נכללו  זאת,  עם  הים.  לקרקעית  בסמוך 

לאמצעים שמטרתם למנוע, למזער או לפצות על השפעות שליליות 

צפויות על הסביבה והמשתמשים. 

בין המלצות הדו"ח הסביבתי:
סגירת אזורים רגישים להקצאת רישיונות )הגבלות מרחביות(.	 

הצפויים 	  הרעש  נזקי  בשל  הרעש  לעוצמת  מדדים  הגדרת 

ובהתייחס לכך שהשפעות הרעש מורגשות במרחק קילומטרים 

רבים מהאתר.

נדרש 	  שונים,  ממקורות  רעש  הפרעות  הצטברות  למנוע  כדי 

שונות  ופעילויות  לתעשיות  הניתנים  ההיתרים  בין  לתאם 

המהוות מקור רעש. 

עופות מים באזורים 	  רוח על  להקטנת ההשפעות של טורבינות 

אנרגיות מתחדשות  לחוף, הומלץ שמתקנים להפקת  הסמוכים 

ימוקמו הרחק מהחוף, מחוץ לטווח של 12 מייל ימיים )גבול המים 

הטריטוריאליים(.

רמת 	  את  להקטין  הדו"ח  המליץ  מונעת,  זהירות  של  כאמצעי 

האי-ודאות באשר להשפעות של מתקנים לניצול אנרגיית גלים 

ואנרגיית גאות ושפל על בעלי חיים. ההמלצה הייתה שבעת פריסת 

מתקנים קטנים או מערכים מצומצמים לניצול אנרגיות מתחדשות 

ממקורות אלו, ייערכו סקרים על הפעילות וההתנהגות של בעלי 

חיים, במטרה לצבור מידע לקראת תכנון פרויקטים מסחריים.

בשל השונות בין האתרים שהוצעו ועשויים להיות מוצעים בעתיד 	 

הערכת  של  ביצוע  לחייב  הומלץ  ושפל,  גאות  אנרגיית  לניצול 

חלופות מיקום לפני כל החלטה על הקצאה אפשרית של רישיונות 

לפרויקטים ולגבי הסבירות והכדאיות של הפרויקטים.
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תסקיר אסטרטגי לקביעת מדיניות 

לקידוחי נפט וגז ביבשה )אנגליה, 2010([23[

ושינויי אקלים  ביוזמת משרד האנרגיה  נערך  התסקיר האסטרטגי 

באנגליה, כחלק מהתהליך של הכנת טיוטת מסמך מדיניות לביצוע 

סבב של הנפקת רישיונות לחיפוש וייצור של גז ונפט ביבשה באנגליה, 

)ספטמבר  סבבים  שני  נערכו  מהתסקיר  כחלק  וויילס.  בסקוטלנד 

ובמהלכם   ,)scoping( הבדיקה  היקף  להגדרת   )2010 אפריל   ,2009

הסביבתי  הדו"ח  טיוטת  סביבתיות.  רשויות  עם  התייעצות  נערכה 

הציבור  להערות  ההערכה,  ביצוע  סיום  עם   ,2010 ביולי  פורסמה 

והרשויות הסביבתיות הסטטוטוריות. 

בין השאר נותחו במסגרת התסקיר האסטרטגי הצרכים והתחזיות 

ועצמאות  ביטחון  להבטחת  )צרכים  באנגליה  האנרגיה  שוק  של 

העתידית  והתלות  מתחדשות  באנרגיות  השימוש  צפי  אנרגטית, 

בדלקים מאובנים(.

המטרות שהוגדרו לתסקיר האסטרטגי:
ביצוע הערכה של ההשלכות הסביבתיות של סבב הרישוי, כולל 	 

הערכת ההשפעה של חלופות אסטרטגיות שונות.

יצירת בסיס מידע להחלטות הממשלתיות.	 

יצירת מסלול לשיתוף בעלי עניין והציבור.	 

שלוש החלופות שהוחלט על בחינתן במסגרת התסקיר האסטרטגי:
לא להנפיק רישיונות נוספים לחיפושים וקידוחים.	 

המשך הליך ההנפקה הקיים )בלי הגבלת מרחב וזמן(.	 

הגבלת האזורים ולוחות הזמנים שבמהלכם יונפקו רישיונות. 	 

הנושאים שהוחלט לבחון במסגרת התסקיר:
מגוון ביולוגי, בתי גידול, צומח וחי.	 

גאולוגיה וקרקעות.	 

סביבה לחה )אקוויפרים, מי תהום, נגר עילי(.	 

 	.)landscape( יחידות נוף

איכות אוויר.	 

גורמי אקלים.	 

השפעות על האוכלוסייה ובריאות ציבור.	 

נכסים חומריים )מבנים ומשאבים טבעיים נוספים(.	 

מורשת תרבותית )ארכיטקטורה וארכיאולוגיה(.	 

שמופו  והייצור  החיפושים  של  הסביבתית  ההשפעה  מקורות 
במסגרת התסקיר:

חפירה 	  ועבודות  סיסמיים  סקרים  ביצוע  בזמן  הנגרמים  רעשים 

בזמן הפיתוח.

רעשים מקידוחים.	 

נזק פיזי למאפיינים גאולוגיים ופיזיים.	 

נוכחות פיזית של מבנים, הפרעות ראות )נצפות(.	 

זיהום כימי הנגרם בתהליך ההפקה וזיהומים מתקלות ודליפות.	 

פליטות מזהמים לאוויר.	 

התסקיר כולל מידע על המצב הקיים, בהתייחס לנושאים שהוגדרו. 
לדוגמה:

מיפוי המערכות האקולוגיות ובתי הגידול בשטח הנבדק. נבדקו 	 

המוגדרים  גידול  ובתי  עשב  מישורי  לחים,  גידול  בתי  מערכות 

כבעלי חשיבות. 

מיפוי אזורי זיהום אוויר, כולל שינויים עונתיים ברמות זיהום.	 

איכות מים.	 

מצב קרקעות. זוהו איומים על מצב הקרקעות.	 

התסקיר כולל:	 

ביולוגי, 	  מגוון  איבוד  קצב  כגון  קיימות  סביבתיות  בעיות  ניתוח 

זיהום קרקעות מפעולות כרייה בעבר ואי-שוויון סביבתי. 

מוגדרים 	  אינדיקטורים  ניטור  בסיס  על  שינוי  מגמות  של  ניתוח 

של  מגמה  אובחנה  למשל  כך  השנים.  לאורך  שנבדקו  לקיימות 

ירידה בגודל אוכלוסיות עופות החורש בווילס והתאוששות של 

נמצא   .2000 שנת  מאז  באנגליה  החורפים  העופות  אוכלוסיות 

לא  כמעט  הנבדק  באזור  הנחלים  מי  של  הביולוגית  שהאיכות 

השתנתה בשנות ה-2000, למרות השיפור שחל באיכות הכימית 

של המים.

איומים 	  ועוד.  עטלפים  פרפרים,  עופות,  אוכלוסיות  על  איומים 

על מצב הקרקעות כגון איבוד חומר אורגני וסחף, שינויי אקלים, 

איבוד מגוון ביולוגי של הקרקעות, זיהום קרקעות ועוד.

תוצאות ההערכה מסוכמות בטבלאות. הטבלאות מציגות את עוצמת 

ההשפעה הצפויה על הנושאים שנבדקו וזאת בשלבים השונים של 
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ת הטבע
החברה להגנ

בשלב  שנעשות  מפעולות  החל  הנפט,  בתעשיית  העבודה  תהליכי 

הסקרים הסיסמיים ועד לסגירת האתרים לאחר הפקת הנפט. קנה 

המידה של עוצמת ההשפעה נע בין השפעות חיוביות משמעותיות 

זמן  טווח  לפי  נעשה  נוסף  מיון  משמעותיות.  שליליות  והשפעות 

ההשפעה: מהשפעות קצרות טווח ועד להשפעות תמידיות וקבועות. 

כן נעשתה השוואה בין רמת ההשפעה של החלופות האסטרטגיות 

השונות. מקטעים לדוגמה מתוך הטבלאות המסכמות של התסקיר 

האסטרטגי מוצגות בטבלאות 5-3  להלן.

המלצת הדו"ח הייתה לאמץ את חלופה מס‘ 2 במהדורה מעודכנת, 

שינויים  עם  אך  הקיימת,  במתכונת  ההנפקה  את  להמשיך  כלומר 

הבקשות  הגשת  שבמסגרת  הומלץ  ברישיון.  ההתניות  בהגדרת 

בנושאים  לטיפול  ביחס  ליכולותיו  להתייחס  היזם  יידרש  לרישיון 

באזורים  פרויקטים  על  להטיל  שיש  מגבלות  פורטו  כן  סביבתיים. 

במסגרת  מעמיקה  נוספת  בחינה  שדורשים  ונושאים  מסוימים 

תסקירי השפעה על הסביבה לפעילויות הפרטניות )למשל ההשפעה 

גופים  של  ולהמלצות  להערות  הועבר  הדו"ח  בסיכון(.  מינים  על 

להמלצות  בניגוד  המליצה,  הסביבתית  הרשות  למשל  כך  שונים. 

הדו"ח הסביבתי, לשקול מניעה של הפקת רישיונות באזורים רגישים 

)חלופה מס‘ 3(.

מקרא לטבלאות 4-3:

טבלה מס’ 3 – עוצמת ההשפעה היחסית של פעילויות תעשיית הגז והנפט
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טבלה מס’ 4 - ניתוח טווח ההשפעה היחסי של פעילויות תעשיית הנפט על ציר הזמן

מקרא לטבלה מס’ 5:
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הנתונים על תסקיר זה מתבססים על דו"ח הבנק העולמי )2009(, 

שניתח עשרה תסקירים אסטרטגיים בתחום המים ממדינות שונות. 

מסקנות הדו"ח היו שיישום התסקירים האסטרטגיים מקדם מטרות 

חשובות במסגרת עקרונות הניהול האינטגרטיבי של משאב המים. 

שילוב ההיבטים הסביבתיים בקבלת החלטות בתחום ניהול משאב 

המים מסייע על פי הדו"ח בצמצום הפער בין רמת המדיניות לרמת 

היישום שלה בפועל.

רקע לתכנית ולתסקיר הסביבתי האסטרטגי 
משרד  עם  בשיתוף  הצ'כי,  החקלאות  משרד  החל   2006 בשנת 

הסביבה ורשויות נוספות, בהכנת תכנית אסטרטגית לאגני ההיקוות 

העיקריים. מטרת התכנית הייתה לקבוע אסטרטגיה לאומית לתחום 

המים ולתכנון ברמת אגן הניקוז, והיא מתייחסת לשימוש בר-קיימא 

בנגר עילי ובמי התהום ולהגנה על המערכות האקולוגיות. עקרונות 

התכנית אמורים להיות מאומצים במסגרת תכניות הניהול הפרטניות 

של אגני הניקוז.

המים  משאב  בניהול  שחל  הגדול  השינוי  הוא  לתכנית  הרקע 

ברפובליקה הצ'כית. השינוי חל בעקבות השינוי הכלכלי הגדול עם 

עזיבת הגוש הקומוניסטי בשנת 1989 ובעקבות ההצטרפות לאיחוד 

האירופי בשנת 2004 והטמעת הדירקטיבות האירופיות, הקובעות 

 Water )בעיקר  המים  מקורות  של  אינטגרטיבי  לניהול  עקרונות 

כלכלי  כמשאב  נוהל  המים  משאב  אז  עד   .)Framework Directive

לאומי שנמצא בשימוש המגזרים של התעשייה, האנרגיה והחקלאות. 

חוק המים משנת 2001 העניק למשרד החקלאות סמכויות נרחבות 

לניהול רוב גופי המים ומי התהום. סמכויות נוספות הוענקו למשרדי 

הסביבה, הבריאות, התחבורה וההגנה. משרד הסביבה אחראי להגנה 

על כמות ועל איכות מי הנגר העילי ומי התהום, להגנה משיטפונות 

ולהגנה על מקורות המים ומאגרי מים טבעיים. הוקמה ועדה לאומית 

ולצידה ועדות אזוריות לאגני ההיקוות, שבהן  ניהול המים  לתכנון 

ארגונים  רלוונטיים,  גופים  אזוריות,  רשויות  נציגי ממשלה,  חברים 

ציבוריים )NGO's( ועוד. הוגדרו שמונה אגני היקוות טבעיים ויחידות 

למשרד  המדווחות  אגן  רשויות  חמש  והוקמו  הידרו-גאולוגיות 

בין-מדינתי  פעולה  בשיתוף  העוסקות  נוספות  וועדות  החקלאות 

בניהול אגני ההיקוות.

בשנת 2004 נקבעו עקרונות אסטרטגיים לניהול משאב המים, ובהם: 

שיפור ניהול מקורות המים והטמעת הדירקטיבות כדי לקדם שימוש 

יעיל ובר-קיימא במים; מזעור השפעות שליליות על מצב המערכות 

האקולוגיות הלחות; הבטחת אספקת מים וטיפול בביוב בלי גרימת 

של  מהשפעות  הגנה  סבירים;  ובמחירים  לסביבה  משמעותי  נזק 

אירועים קיצוניים כמו שיטפונות ובצורת; וקידום והתייעלות ניהול 

המשאב, בין השאר באמצעות מחקר ופיתוח, תיאום ושיתוף פעולה 

בין-לאומי ואופטימיזציה של שירותי המערכת של מקורות המים.

לצורך ניהול האגן יש חובה להכין תכניות ניהול אגניות. 

המסגרת החוקית לביצוע תסקירים סביבתיים אסטרטגיים
מעוגנת  אסטרטגיים  סביבתיים  תסקירים  לבצע  החובה 

ב-Environmental Impact Assessment Act of 2004, אשר הטמיע 

את הוראות הדירקטיבה האירופית בעניין התסקירים האסטרטגיים. 

החובה חלה גם על הליכי גיבוש מדיניות והכנת תכניות אסטרטגיות. 

fact-( הראשון  בשלב  שלבים:  בשני  מתבצע  האסטרטגי  התסקיר 

הסביבה,  למשרד  מעבירה  המובילה  הרשות   )finding procedure

והאזורית,  הלאומית  ברמה  האסטרטגיים  התסקירים  על  האחראי 

משרד  הרלוונטית.  וכו'(  אב  תכנית  )מדיניות,  הפעולה  של  תיאור 

הסביבה אחראי לקביעת היקף התסקיר האסטרטגי ולתהליך הביצוע 

 .)fact-finding statement( מופק מסמך מסכם  בסיום השלב  שלו. 

לדרישות  בהתאם  הסביבתי,  הדו"ח  הכנת  שלב  הוא  השני  השלב 

הרשות  ההליך  בסיום  הראשון.  בשלב  שנקבע  ולתהליך  החוק 

המובילה מפיקה מסמך סופי )Final SEA Statement(, המתבסס על 

הדו"ח הסביבתי ועל תוצאות שיתוף הציבור )כולל שימוע ציבורי( 

וההיוועצות עם הרשויות הסביבתיות המוסמכות. המסמך הסופי 

כולל הערכה באשר למידת העמידה של עקרונות הפעולה בדרישות 

הסביבתיות ותנאים לשלב ההטמעה. המסמך כולל הסבר על אופן 

נימוקים לדחיית המלצות  וכן  הטמעת המלצות התסקיר בפעולה 

עבור ההמלצות שנדחו. 

תסקיר אסטרטגי לתכנון אגני היקוות עיקריים 

)הרפובליקה הצ'כית, 2005([24[
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התסקיר הסביבתי אסטרטגי
כאמור, התסקיר נערך כחלק מהכנת תכנית לניהול אגני ההיקוות 

העיקריים במדינה. הכנתו החלה לאחר תחילת העבודה על התכנית 

ימי   170-160  ,2006 - ספטמבר   2005 )אפריל  וחצי  ונמשכה שנה 

צוות התסקיר מנה חמישה חברים, בהובלה של מומחים  עבודה(. 

חיצוניים  במומחים  שנעזרו  הצ'כית,  החקלאית  מהאוניברסיטה 

לבקרה  הועבר  לא  שהופק  הסביבתי  הדו"ח  ספציפיים.  בתחומים 

נוספת של עמיתי מחקר.

fact- הראשון,  השלב  סיכום  במסמך  שנקבע  כפי  התסקיר,  היקף 
finding statement, כלל בדיקה של:

הקשר בין התכנית ומסמכי אסטרטגיה לאומיים רלוונטיים, למשל 	 

המדיניות  ומסמך   [12])2004( מים  לניהול  האסטרטגיה  מסמך 

הסביבתית של צ'כיה[13].

השפעות התכנית על מינים ובתי גידול, הגנה על תצורות נוף, על 	 

אמצעים  על  מוצעים(,  סכרים  השפעת  )בייחוד  הציבור  בריאות 

להגנה משיטפונות ועוד.

קרקע 	  מסחף  הגנה  נוף,  יחידות  של  לשיקום  התכנית  תרומת 

ושמירה על ערכי נוף.

ההשפעות הצפויות של התכנית על איכות המים.	 

המידה שבה התכנית תומכת בשימוש יעיל במקורות מים.	 

השפעות צפויות על משאבים טבעיים שאינם מתחדשים.	 

הדו"ח הסביבתי כלל:
השפעה 	  בעלי  קטגוריות:  שלוש  לפי  התכנית  מרכיבי  כל  דירוג 

חיובית, בעלי השפעה שלילית, חסרי השפעה )ניטרליים(. 

המלצות למזעור השפעות שליליות או פיצוי עליהן.	 

 מדדים לבדיקת השפעה של מרכיבי התכנית.	 

 פרויקטים שיבוצעו במסגרת יישום התכנית ויחייבו ביצוע תסקיר 	 

השפעה על הסביבה.

משרד הסביבה אימץ את כל המלצות הדו"ח שכללו בין השאר:
מאזורים 	  הרחק  )מט"שים(  שפכים  טיהור  מתקני  של  מיקום 

לתכניות  המטש"ים  בין  הקשר  והבטחת  לשיטפונות  המועדים 

ניהול ביוב אזוריות.

הטמעת 	  במהלך  לחים  גידול  ובתי  נהרות  על  השפעות  מזעור 

טכנולוגיות להגנה משיטפונות ולאגירת נגר עילי.

פיתוח רגולציה לשימוש בתוצרי טיהור של מי ביוב.	 

הגדרת מדדים שיש להתחשב בהם במהלך הטמעת התכנית.	 

משרד 	  של  האינטרנט  באתר  הציבור  שיתוף  תוצאות  פרסום 

החקלאות.

הישגי התסקיר האסטרטגי
הנושא העיקרי שעלה לדיון ציבורי בזכות התסקיר האסטרטגי היה 

רשימה של 205 אתרים, שהוצעו כמאגרים לצבירת נגר עילי. חשיפת 

הרשימה עוררה התנגדות גדולה למאגרים, הן מצד רשויות מקומיות 

NGO's. בעקבות כך,  שהיו צפויות להיות מושפעות מהם והן מצד 

נערך קמפיין אגרסיבי נגד הרשימה והתקיים משא ומתן ארוך עם 

המלצות  מהתכנית.  הרשימה  הוסרה  לבסוף  החקלאות.  משרד 

נגר  התסקיר היו להגדיר תנאים מגבילים להקמת מאגרים של מי 

עילי. המלצות אלו אומצו בתכנית. 

ניתוח התסקיר האסטרטגי והפקת לקחים
שהיו  הליקויים  ואת  התועלות  את  ניתח  העולמי  הבנק  דו"ח 

המחייב  החוק  שהוראות  הייתה  העיקרית  המסקנה  בתהליך. 

ביצוע תסקיר אסטרטגי יושמו באופן מינימליסטי ופורמלי, ולכן 

הסביבתי  ההיבט  של  שילובו  שיפור  של  הפוטנציאל  מוצה  לא 

בקבלת ההחלטות. 

הדו"ח מונה חסמים אחדים למיצוי של יתרונות התסקיר האסטרטגי:

יזם התכנית, משרד החקלאות, ביצע את התסקיר הסביבתי כדי 	 

משרד  עמדת  בחשיבותו.  הכיר  לא  אך  החוק,  בדרישות  לעמוד 

הכנת  בצוות  הסביבה  משרד  שיתוף  שעצם  הייתה  החקלאות 

התכנית מבטיח התחשבות בהיבט הסביבתי וההיבט של שיתוף 

חשש  מעלה  הדו"ח  המים.  חוק  מכוח  ממילא  מתבצע  הציבור 

שגישה זו תוביל גם לאימוץ מינימלי של המלצות הדו"ח.

הכנת התכנית וביצוע התסקיר האסטרטגי התבצעו בה בעת, אך 	 

ללא כל נקודות השקה בין שני התהליכים. לכן ממצאי התסקיר 
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ת הטבע
החברה להגנ

האסטרטגי לא הביאו לשינויים בתוכן התכנית. הדו"ח תולה זאת 

בכך שלמרות המודעות הקיימת במשרד הסביבה לחוזק של הכלי, 

הוא התמקד בעיקר בהיבט הפורמלי של הוראות החוק והחמיץ 

ממצאי  על  בהתבסס  התכנית  איכות  את  לשפר  ההזדמנות  את 

התסקיר האסטרטגי.

שיתוף משרד הסביבה בצוות הכנת התכנית פגע ביכולתו לפעול 	 

כמעריך עצמאי של התסקיר האסטרטגי.

ולא התייחסו לבעיות מהותיות שניתן 	  המלצות התסקיר כמעט 

באמצעים  התמקדו  אלא  התכנית,  שינוי  ידי  על  מראש  למנוע 

שיידרשו בעתיד כדי למזער את נזקיה לכשתיושם. 

דו"ח הבנק העולמי מציין נקודות חוזק אחדות של התסקיר האסטרטגי:

הצפויות 	  וההשפעות  מקצועי  באופן  נערך  האסטרטגי  התסקיר 

מהתכנית זוהו ותועדו במסגרתו בבירור. 

למרות חפיפה בין הליכי שיתוף הציבור בהכנת התכנית ובהכנת 	 

רבות  הערות  התקבלו  התכנית,  מכוח  האסטרטגי  התסקיר 

מהציבור. התסקיר האסטרטגי פורסם במערכת פרסום תסקירים 

במקביל  ציבוריים,  בשימועים  לדיון  ועלה  הסביבה  משרד  של 

לפרסום טיוטת התכנית על פי דרישות חוק המים. 

משרד הסביבה פרסם את המלצות הדו"ח הסביבתי ואימץ אותן 	 

במלואן. 

עם זאת, דו"ח הבנק העולמי מונה את הכשלים בתסקיר האסטרטגי 

בנושא שיתוף הציבור ומפיק לקחים: 

לא הייתה בתהליך אסטרטגיה ברורה של שיתוף ציבור והליך שיתוף 

במסמך  השונים:  האסטרטגי  התסקיר  במסמכי  נידון  לא  הציבור 

או במסמך  בדו"ח הסביבתי  והיקפו,  המגדיר את מטרות התסקיר 

הסופי. לא נעשה שימוש ברשתות קיימות שיכלו לעודד מעורבות 

של ציבור רלוונטי.

הלקח העיקרי הוא שיש צורך בקביעת אסטרטגיה ברורה לשיתוף 

ציבור כבר בתחילת ההליך. יש להגדיר קבוצות מטרה ולזהות את 

התרומה האפשרית של כל קבוצת מטרה. 

רלוונטיות  מקומיות  לרשויות  מידע  של  ישירה  בהפצה  צורך  יש 

ובקידום יזום של מעורבותן בתהליך.
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רקע לתכנית ולתסקיר הסביבתי האסטרטגי 
 CAP,( האירופי  האיחוד  של  החקלאיות  הסובסידיות  מערכת 

Common Agricultural Policy( נשענת מאז תחילת שנות ה-2000 

בשנת  הכפרית.  הסביבה  פיתוח  ועל  החקלאי  בייצור  תמיכה  על 

ישיר  לסבסוד  מעבר  שכלל  שינוי,  התמיכה  מדיניות  עברה   2003

של החקלאי, בלי קשר לסוג הגידולים, והתניית הסבסוד בעמידה 

בסטנדרטים סביבתיים. המענקים הישירים מהווים 31% מתקציב 

האיחוד האירופי.

חשיבות  את  מדגישה  הכפרית  הסביבה  פיתוח  של  המדיניות 

החקלאות כגורם מניע בשיפור הסביבה והפיתוח הכלכלי והחברתי 

באזורים כפריים. לקידום המדיניות מוקצים 11% מהתקציב האירופי. 

המגמה היא להגדיל את המענקים לקידום מדיניות פיתוח הסביבה 

מופנה  המדיניות  במסגרת  הישיר.  הסבסוד  חשבון  על  החקלאית 

תקציב לקידום שלושה תחומים:

שיפור התחרותיות בסקטור החקלאי. 	 

ההנחיות 	  פי  על  טבעיים.  משאבים  על  והגנה  הסביבה  שיפור 

האסטרטגיות של הנציבות האירופית, המענקים תחת סעיף זה 

אמורים לקדם שלושה תחומים שקיבלו עדיפות באיחוד האירופי: 

בשטחים  הנמצאים  ערכיים  גידול  ובתי  הביולוגי  המגוון  שימור 

חקלאיים וביערות, המים ושינוי אקלים.

שיפור איכות החיים בכפר וגיוון הכלכלה החקלאית.	 

 RDP, Rural( כפרי  לפיתוח  תכניות  באמצעות  מועברים  המענקים 

Development Programs(. הרגולציה האירופית מחייבת ביצוע של 

הערכה מוקדמת לתכניות פיתוח כפרי, באמצעות תסקיר סביבתי 

אסטרטגי. התסקיר המוצג כאן התבצע במסגרת הכנת תכנית פיתוח 

)Piedmont( באיטליה. האזור משתרע על פני  כפרי לאזור פיימונט 

שטח של 25,400 קמ"ר, כ-10,700 מתוכם הם שטחי חקלאות, ומונה 

אוכלוסייה של כ-4.5 מיליון איש. 

במבצעי  ותמך  שליווה  צוות  עבודת  על  מתבסס  המקרה  חקר 

התסקיר האסטרטגי. חקר המקרה הוצג בוועידה שהתקיימה בפראג 

בספטמבר 2011 תחת הכותרת: 

"SEA Implementation and Practice: Making an Impact?"

התסקיר הסביבתי  האסטרטגי
במחוז   2013-2007 לשנים  כפרי  פיתוח  תכנית  הכנת  במסגרת 

פיימונט, הוכן בהתאם לחוק תסקיר אסטרטגי. הדו"ח הסביבתי של 

2007. מנהלת התכנית החליטה להרחיב  התסקיר הושלם באפריל 

את התסקיר האסטרטגי, ולהפיק, בנוסף לדרישות הפורמליות של 

הדירקטיבה האירופית, תסקיר אסטרטגי מעודכן נוסף במועד ביצוע 

הערכת ביניים לתכנית בשנת 2010. הנתונים להלן מתייחסים לתסקיר 

האסטרטגי המעודכן שבוצע בין ספטמבר 2009 לדצמבר 2010. 

את  שביצעו  הרשויות  בין  הגישות  הבדלי  את  משקפת  ההחלטה 

התסקיר האסטרטגי לתכנון אגני היקוות בצ'כיה לבין הרשויות שהיו 

אחראיות על תסקיר זה: בתסקיר בפיימונט נעשה ניסיון לאמץ את 

רוח הדירקטיבה וכוונותיה ולבחון אמצעים שונים שחלקם מחויבים 

מכוח הרגולציה וחלקם נתונים לבחירה.

הכנת התסקיר על בסיס החלטת המנהלת, ולא כחלק מהמחויבות 

מכיוון  בהכנתו.  גמישות  יתר  אפשרה  מהדירקטיבה,  הנובעת 

ליישם את החלופה  ביניים, לאחר שכבר החלו  שמדובר בהערכת 

לבחון  הדרישה  על  לדלג  הוחלט  כפרי,  פיתוח  לתכנית  שנבחרה 

על  יתר  דגש  הושם  זאת,  לעומת  לתכנית.  אסטרטגיות  חלופות 

הכפרי  הפיתוח  תכנית  מנהלת  ידי  על  כקריטיים  שזוהו  היבטים 

)מפורטים להלן(. היבטים אלו מתייחסים לתפקיד ולפוטנציאל של 

תסקירים אסטרטגיים:

קידום תהליך לימודי שיתרום להבניית היכולות ולרכישת הידע 	 

של מנהלת התכנית.

התמקדות בבחינת ההשפעות ההדדיות בין החקלאות לסביבה 	 

הטבעית.

 

קידום תהליך לימודי שיתרום להבניית היכולות ולרכישת הידע של 
מנהלת התכנית

התרומה  מיצוי  על  דגש  הושם  האסטרטגי  התסקיר  במסגרת 

האפשרית שלו לשיפור ההטמעה של שיקולים סביבתיים במסגרת 

תכנית הפיתוח החקלאי. התרומה יכולה להיות ישירה, על ידי הטמעת 

הסביבתיות  התובנות  הטמעת  דרך   – עקיפה  או  בתכנית,  שינויים 

תסקיר אסטרטגי לגיבוש מדיניות חקלאית 

באזור Piedmont )איטליה, 2010([25[
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בנורמות האישיות ובהתנהלות של המעורבים בתהליך וברמת הארגון.

כדי להתמודד עם מודעות נמוכה של העובדים האחראים על יישום 

התכנית, החליטה מנהלת התכנית לשפר את התהליך באמצעות גישה 

שיתופית, על ידי שימוש במתודולוגיה מעורבת. המתודולוגיה כללה:

תהליך לימוד ארגוני של שלוש קבוצות מיקוד. כל קבוצה התמקדה 	 

היו  המיקוד  בקבוצות  לעיל.  שפורטו  המדיניות  מתחומי  באחד 

שותפים כל אנשי המפתח במנהלת התכנית המעורבים ביישומה, 

הצוות האחראי להכנת דו"ח הביניים ויועצי התסקיר האסטרטגי. 

ההרכב עודד תקשורת בין-ארגונית והחלפת מידע.

תהליך לימוד אישי, שהתבצע באמצעות ראיונות פרטניים שהיו 	 

מסמך  למרואיינים  נשלח  לריאיון,  כהכנה  חלקי.  באופן  מובנים 

הכולל רשימה של פעילויות שאמורות להתבצע במסגרת התכנית, 

מושפעים  להיות  שעשויים  סביבתיים  גורמים  של  ורשימה 

בין  היחס  כמו  נוספים  נושאים  בראיונות  נידונו  כן  מהפעולות. 

התכנית לתכניות אחרות וזיהוי בעלי עניין נוספים. רעיונות שהועלו 

בראיונות, לדוגמא ביחס לנתונים שיש לנטר ושיקולים בהקצאת 

המענקים, שולבו בהמלצות הדו"ח הסביבתי.

הנדרש  המידע  את  להשיג  ליועצים  לאפשר  נועדה  המתודולוגיה 

התסקיר  כלי  את  להכיר  לעובדים  לאפשר  בעת  ובה  לתסקיר 

עבודה  שיטות  שינוי  על  להקל  יותר  הארוך  ובטווח  האסטרטגי 

ממוסדות.

החשיבות  הייתה  החקר  מבצעי  של  העיקריות  המסקנות  אחת 

הגדולה של הרחבת תהליכי השיתוף בביצוע התסקיר האסטרטגי.

בחינת ההשפעות ההדדיות בין החקלאות והסביבה הטבעית
האסטרטגי.  התסקיר  הליך  של  המפתח  ממרכיבי  אחד  הוא  ניטור 

הניתוח המוצג להלן מאשש את החשיבות של מנגנוני ניטור במסגרת 

התסקיר האסטרטגי בזיהוי של היבטים סביבתיים שנזנחו במהלך 

ביצוע התסקיר.

הרגולציה של הנציבות האירופית כוללת הגדרה של כמה קבוצות 

מדדים לניטור ולהערכה של תכניות לפיתוח כפרי )מדדים בסיסיים, 

מדדים תוצאתיים ישירים, מדדי השפעה ועוד(. הרשימה המלאה של 

מדדי ההשפעה לניטור והערכה של תכניות לפיתוח כפרי מוצגת להלן 

בטבלה מס' 6. 

מדד השפעהאינדיקטור

עלייה בערך מוסף נקי <צמיחה כלכלית <1

תוספת משרות )בהיקף מקביל  <יצירת מקומות עבודה <2
למשרות מלאות(

3
שינוי בערך המוסף הכולל ליחידת  <פריון עבודה  <

זמן של משרה מלאה )ערך תוצר/
זמן(

שינוי המגמה לפי מדד של  <היפוך מגמת הידרדרות המגוון היבולוגי  <4
אוכלוסיות מיני ציפורים בשטחים 

חקלאיים

שימור שטחים עשירים בערכי טבע באזורי  <5
החקלאות והייעור 

שינוי בהיקף שטחים עשירים בערכי  <
טבע

שינוי במאזן נוטריאנטים כולל <שיפור איכות המים <6

עלייה בהיקף ייצור אנרגיה <תרומה למאמץ למיתון שינויי האקלים  <7

ה4
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ניטור  על  דגש  הושם  המעודכן  האסטרטגי  התסקיר  במסגרת 

השפעות החקלאות על נושאים שאינם כלולים ברגולציה האירופית 

ונוספו שני מדדים: 

1. בחינת השפעת החקלאות על צמצום משאב הקרקע.

2. שימור יחידות נוף. 

בין מטרת המדיניות האזורית של  התסקיר האסטרטגי חשף פער 

שימור השטח החקלאי הפתוח לבין הוראות תכנית הפיתוח הכפרי 

האמורות ליישם את המדיניות בפועל. התכנית הסדירה מצד אחד 

מתן מענקים לחקלאים במטרה לבלום את לחצי הפיתוח הנובעים 

החקלאית  הפעילות  את  ולשמר  )פרבור(  זוחל  עיור  של  מתהליך 

בשטח  לבינוי  מענקים  החקלאים  קיבלו  האחר  הצד  מן  בקרקע. 

חקלאי, כדי להגדיל את התחרותיות במגזר החקלאי. מענקים אלו 

גרמו לפגיעה ברצף השטח הפתוח. נושא זה כלל לא זכה להתייחסות 

במסגרת בקשות המענקים שהוגשו על ידי החקלאים, מכיוון שהנושא 

לא הודגש בתכנית הפיתוח הכפרי כמרכיב מהותי. הדו"ח הסביבתי 

המליץ על פיתוח של מדד המתייחס לאיבוד קרקע בעקבות בינוי 

בשטחים חקלאיים ודרישה להתייחס לנושא בבקשות למענקים.

בהתייחסות  והוא  נוסף,  חסר  זוהה  האסטרטגי  התסקיר  במסגרת 

ליחידות נוף. החסר בלט על רקע העובדה שבנוסף להשפעת השינויים 

במגזר החקלאי עצמו, הנוף עצמו השתנה בעשורים האחרונים בגלל 

החקלאי  לנוף  הערים  לפלישת  גרמו  אלו  תהליכים  עיור.  תהליכי 

וליצירת כתמים שיש בהם תערובת של מאפיינים עירוניים וכפריים. 

ההנחיות שניתנו לביצוע התסקיר האסטרטגי המעודכן דרשו זיהוי 

הנוף  יחידות  על  או בעקיפין  של הפעילויות המשפיעות במישרין 

השונות )לחיוב ולשלילה(. נמצא שעיקר ההשפעות היו עקיפות ולא 

מתוכננות. הבעיה שזוהתה הייתה שבמקום להתמקד בתגמול של 

חקלאים באזורים עם רגישות אקולוגית גבוהה, ננקטה מדיניות של 

מתן מענקים לכמה שיותר חקלאים. לפיכך, המלצה מרכזית בדו"ח 

הסביבתי הייתה להשקיע בזיהוי ובהטמעה של מדדים לשימור של 

יחידות נוף.
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מילות סיכום

תם ולא נשלם.

נראה, שאין עוד מחלוקת על הסכנה שיוצרת התדרדרות 

והחברה.  הכלכלה  לפיתוח  החיוני  הביולוגי,  המגוון 

אומרים שחלון ההזדמנויות לעצירת ההידרדרות עדיין 

ייסגר חלון ההזדמנויות, אך  פתוח. לא ברור אם ומתי 

כדי לשמור עליו פתוח יש לעצור את דרך ההתנהלות 

של "עסקים כרגיל". יש להיאבק בפיתוי לעצום עיניים 

אל מול ההשלכות של מדיניות המתעלמת מהשלכות 

על המגוון הביולוגי בטווח הארוך. אין להסתפק בניסיון 

דליפת דוגמת  אקולוגיים  אסונות  של  נזקים   למזער 

הנפט במפרץ מקסיקו.

השלב  לקידום  ולתרום  חלון  לפתוח  נועדה  זו  חוברת 

הראשון של העלאת המודעות לחשיבות שילוב המגוון 

הביולוגי בהחלטות בעלות השפעה לטווח ארוך ולכלים 

לשלב שיקולים אלה בהחלטות. חוברת זו נועדה לפתוח 

חלון להיבט אחד בעשיה בתחום זה בעולם.

לא נשלם, כי כל שאמרנו עד כאן הוא מהו תסקיר אסטרטגי 

ומדוע כדאי לעשות בו שימוש. כעת, על רשויות המדינה 

לעשות מעשה וליישם כלי זה.
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